
  

  

 

 

 

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

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

O Via Sapiens recomenda a leitura conjunta entre pais e filhos, a fim de selar uma parceria com 

esclarecimentos dos respectivos papéis (escola/aluno/família) para juntos, formarmos crianças 

e jovens responsáveis e autônomos, aprimorando suas habilidades e construindo competências 

para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. 

 

É papel da família incentivar e valorizar o aprendizado permanente, somado à importância e 

prática da ética e dos princípios e valores morais. 

Cabe ao estudante empenhar-se na busca de seu desenvolvimento cognitivo e social convivendo 

no espaço coletivo com respeito mútuo. 

 

Horários de Entrada e Saída 

Ensino Fundamental II – das 7h30 às 13h. 

Ensino Médio – das 7h30 às 13h45. 

 

Sistema de Ensino 
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 são imprescindíveis. 

 

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? – para encontrar o Aplicativo digite na AppStore (iPhone) ou na Play Store (Android) o 

nome do Colégio - Via Sapiens. O usuário e a senha são enviados por e-mail. 

O quê? 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 quê? Calendário, lista de material, notícias, acesso aos serviços complementares (aluno web, 

portal anglo, Smartlab), manual de orientações. 

 

ACESSO AOS PAIS – Dia a dia escolar 
Como? Acessar pelo site do Colégio (www.viasapiens.com.br) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

casa (Descrição de toda lição de casa – Fundamental II); Boletim (períodos determinados), e 

Ocorrências Disciplinares (nas ocorrências clicar em calendário mensal ou anual para 

visualização). 

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


  

  

 
 
 
 

Avaliação 
 
I – Instrumentos  
 
Os instrumentos de avaliação são qualitativos e quantitativos, a saber: 
 
- Atividades de pesquisas, elaboração de trabalhos, registros, seminários; 
- Provas de conteúdo (mensais e bimestrais); 
- Simulados Anglo;. 
- Avaliação Interativa. 
 
Serão aplicados, no mínimo, dois instrumentos de avaliação por bimestre. 
 
O calendário de provas bimestrais é divulgado antecipadamente, respeitando a dificuldade e o 
tempo necessário para a execução. 
Os simulados são aplicados de acordo com o Calendário Anglo. As datas dos simulados e as 
previsões das semanas de provas encontram-se no calendário escolar que está o site 
 
 
 
II – Avaliação Interativa 
 
 
É uma avaliação prevista no Regimento e fará parte da composição da média final em cada 
bimestre, 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. 
 
III – Média Bimestral 
 
A Média Final Bimestral (MBI) 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 

 
MBI = (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 ... =Instrumentos de Avaliação 

 
 
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 bimestralmente, 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 bimestrais 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 
 
Provas Mensais/Bimestrais = o aluno deverá realizar inscrição com a assistente pedagógica  para 

realização da prova substitutiva. O período de inscrição e cronograma para a realização das 

mesmas será divulgado antecipadamente. 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. A justificativa deverá ser apresentada em até 48 horas após o retorno às 

atividades escolares. 

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

 

Considerações sobre as Recuperações 

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

média for inferior a 6,0 (seis). 

Recuperação Contínua 

- Ocorre ao longo do bimestre, onde os professores oferecerão revisões dos conteúdos em sala 

de aula, atividades extras, refacções de provas com o objetivo de tirar dúvidas e retomar 

conceitos. 

Recuperação Paralela 

- Ocorre ao final do bimestre quando o aluno obteve nota inferior a 6,0 (seis); 

- Atividades extras sala serão selecionadas pelo professor, diversificando os desafios, reforçando 

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

pesquisa. 

- A nota da recuperação paralela é composta por trabalho (2,0) + prova (8,0). 

 



  

  

 

 

 

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 bimestral 
 
- A nota após a recuperação é calculada da seguinte forma: 
 

MÉDIA BIMESTRAL + NOTA DE RECUPERAÇÃO 
2 
 

Exemplo 1: Média Bimestral = 5,0 Nota de Recuperação = 7,0 Cálculo: (5 + 7)/2 = 6,0 
Média após a recuperação = 6,0 
 
Exemplo 2: Média Bimestral = 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 Bimestral = 5,0 Nota de Recuperação = 4,0 
Média Após Recuperação = 5,0 
Obs.: caso a nota bimestral seja maior que a média após a recuperação, permanece a média 
bimestral antes da recuperação. 
 

 

Recuperação Final 

- Se, após as recuperações bimestrais, o aluno não atingir a média necessária para aprovação 

(vide Promoção/Retenção), deverá  submeter-se à Recuperação Final,sem limite de número de 

disciplinas. 

- 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 1ºbim. + nota 2º bim. + nota 3º bim. + nota do 4º 

bim.) /4 

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 24 pontos ao final dos 4 bimestres; 
- 2º. Ter no mínimo, nota 6,0 (seis) no último bimestre. 
 
A reconsideração sobre reprovação terá um prazo de 10 dias corridos para ser 
protocolada na escola, após a divulgação do resultado final. 

 
Normas disciplinares 

 

“... 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. 

A escola dispõe de normas para garantir a convivência harmônica entre estudantes e 

colaboradores. Portanto, as atitudes que interferirem no bem-estar comum serão registradas e 

encaminhadas às famílias, para que tomem ciência do ocorrido. 

 

1. ATRASOS 

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

Contamos com o auxílio dos responsáveis para garantir o rigor da rotina escolar, evitando assim, 

prejuízos aos alunos. 

Os atrasos serão registrados na ficha de ocorrências do aluno. 

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 às 7h40, o aluno só poderá entrar na 2ª aula. O atraso ficará registrado na ficha  

disciplinar do aluno; 

- Após o início da 2ª aula (8h20) o aluno não poderá mais entrar, exceto com atestados, 

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

- Após o intervalo e entre as aulas o aluno que entrar depois do professor, será considerado  

atrasado. 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 e-mail, informando os prejuízos pedagógicos. 



  

  

 

 

 

2. UNIFORME 

Todos os uniformes deverão ser identificados. 

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

durante os dois períodos. No caso de descumprimento, o Departamento de Orientação registrará 

o ocorrido e notificará às famílias. 

Obs.:  O descumprimento da regra só será permitida com justificativa por escrito dos 

responsáveis. 

3. MATERIAL 

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

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

das aulas.  

Lembretes: 

- O uso da agenda é um instrumento importante para a organização do aluno quanto à tarefas e 

compromissos;  

- Todo material deverá ser identificado (nome e ano); 

- Não será permitida a saída de sala para pedir material emprestado; 

- Telefones, iPad, tabletes e demais aparelhos tecnológicos só serão utilizados em sala, 

mediante a solicitação do professor. 

Atenção: O Colégio não se responsabilizará por qualquer dano ou perda. 

 

4. LIÇÕES E TRABALHOS 

As lições de casa e os trabalhos são instrumentos fundamentais no processo de aprendizagem 

e no desenvolvimento de competências e fazem parte da composição da média do aluno. 

 

 

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

professores e registradas, para acompanhamento sistemático, na plataforma “EDUXE”. 

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

de acordo com as orientações de cada professor.  

 

 



  

  

 

 

 

5. SAÍDAS AO BANHEIRO 

Entre aulas, os alunos não deverão se ausentar das salas. Em caso de urgência, deverão solicitar 

permissão ao professor que iniciará a aula seguinte, sem o consentimento,  o Departamento de 

Orientação registrará a ocorrência. 

6. ALIMENTOS EM SALA 

Nos horários de aula não é permitido comer em sala, nem nos corredores.  

 

7. GARRAFAS DE ÁGUA 

São permitidas, porém a reposição da água só poderá ser feita nos intervalos. 

8. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE SALA 

É dever do aluno, como cidadão, manter todos os espaços de convivência coletiva limpos e 

organizados, conservar os materiais, tais como carteiras, lousas, projetores, computadores, 

murais, paredes e portas. Em caso de danos, os responsáveis serão notificados e deverão arcar 

com as despesas. 

9. CELULAR, IPAD, VIDEOGAME OU QUALQUER OUTRO OBJETO NÃO PERTINENTE  À 

AULA. 

Durante as aulas os objetos eletrônicos deverão permanecer desligados e guardados na 

mochila. Em caso de descumprimento da regra, o professor deverá encaminhar o aluno ao 

Departamento de Orientação.  

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

ou danos desses objetos. 

10. EXCLUSÃO DE SALA DE AULA 

Caso o aluno apresente comportamento inadequado e não atenda às orientações do professor, 

será encaminhado ao Departamento de Orientação. 

 

11. NAMORO 

Namorar é permitido, respeitando os limites do ambiente escolar sem causar constrangimento.  

As famílias serão comunicadas das ocorrências ao longo do período letivo. 

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

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

Observação: Relatórios disciplinares contendo todas as ocorrências do estudante, serão 

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

 



  

  

 

 

 

Segurança 

 
Qualquer mudança na rotina dos estudantes, tais como: carona, saída antecipada, visita à casa 

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

 

A permanência no Colégio, além do horário regular, precisará ser solicitada pela família e o  

Colégio autorizará ou não, pois há programações extracurriculares em vários horários do 

contraturno.  

 

Observação: 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. Tal 

procedimento é imprescindível para garantir a segurança dos estudantes. 

 
-Solicitamos aos pais que, ao deixarem seus filhos nas dependências do Colégio, mantenham 

os vidros do carro abertos o suficiente para que nossos colaboradores reconheçam o estudante. 

O Colégio se responsabiliza somente pelo estudante que desembarca na portaria e não em outro 

local (esquina, posto ou demais localidades distantes da nossa equipe de recepção). 

Comunicação 
- A ATUALIZAÇÃO DOS EMAILS E TELEFONES É IMPORTANTE PARA GARANTIR  A 

COMUNICAÇÃO. 

- Reuniões que se fizerem necessárias serão agendadas, com antecedência. 

- Aplicativo do Via – Guia de instalação será encaminhado aos pais. 

 

Contatos 
Colocamos-nos sempre à disposição para sugestões, críticas ou elogios, por meio de nosso 

telefone e/ou e-mails: 

Telefone: 4612 0266  

 E- mails: 

Coordenação Pedagógica Fund. II e Médio - Ana Maria: ana.trindade@viasapienslab.com.br 

 

Coordenação do Fund. I e da Tecnologia - Cristiane: cris.hager@viasapienslab.com.br 

 

Orientação Educacional – Darlene:  darlene.oliveira@viasapienslab.com.br 

 

Secretaria: secretaria@viasapienslab.com.br 

 

Contato Departamento Pedagógico: 95556-6308. 
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