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2 Colégio Interativo

Senhores Pais,

Sentimo-nos imensamente honrados em receber seu(ua) filho(a) como nosso(a) 
aluno(a) para esse período letivo.

É com muita responsabilidade e seriedade que encaramos o fato de terem optado 
por nosso Colégio, e desde já, assumimos o compromisso de preparar e educar seu 
filho(a) adequadamente. Com a consciência da real amplitude e, o compromisso 
na condução da ação educativa, nós do Curso e Colégio Interativo, visaremos a 
ampliação da percepção universal do estudante, no que diz respeito às novas maneiras 
e tendências de pensar, agir e se relacionar com o mundo e suas transformações. 
Para isto, investiremos no aprimoramento do(a) estudante como um ser completo e 
consciente de sua responsabilidade na sociedade em que vive.

Desempenhar este papel social é nosso compromisso, e para isto contamos com 
seu apoio no sentido de acompanhar essa preparação passo a passo.

Para que esse trabalho conjunto seja possível, estão contidas nesse manual, 
todas as informações sobre o processo educativo e funcional do Curso e Colégio 
Interativo. Esse manual é um importante instrumento de apoio que permitirá uma 
maior integração, Interativo – Estudante – Família, fazendo com que nossos ideais 
comuns (a formação de cidadãos conscientes de seus direitos, deveres, preparados 
para o exercício efetivo da cidadania e para continuação de estudos posteriores) sejam 
atingidos, respeitando-se a individualidade de cada um.

Para finalizar, é importante esclarecer, que o Colégio, em seu cotidiano, é um 
ambiente extremamente rico de situações novas que requerem nossa atenção 
permanente.

Nesse sentido, nos colocamos sempre à disposição dos Senhores Pais/Responsáveis 
para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, informações ou até mesmo para ouvir 
críticas, sugestões e elogios, pois acreditamos a educação como um processo conjunto, 
onde Colégio – Pais – Alunos e Sociedade tem responsabilidades compartilhadas.

APRESENTAÇÃO

Horário de Funcionamento da Secretaria São Carlos
Unidade 01 - Rua Major José Inácio, 1661 - Centro - 08:00 às 17:30 h.
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MENSAGEM AO ESTUDANTE

Querido Estudante,

Quando você decidiu estudar no Curso e Colégio Interativo São Carlos, fez a escolha 
ideal para atingir o melhor no processo ensino-aprendizagem e na sua formação pessoal.

Esse manual foi elaborado com o intuito de ajudá-lo, através de informações 
importantes, para que você direcione melhor o seu dia a dia escolar.

Aproveite bem essa leitura, informe-se e conte conosco para ajudá-lo durante todo 
o ano letivo.

Carinhosamente,
Equipe Interativo São Carlos

MENSAGEM AOS PAIS/RESPONSÁVEIS
Queridos Pais/Responsáveis,

Participar pedagogicamente significa compreender a organização do Colégio, ler 
atenciosamente os documentos e comunicados recebidos, estar presente nas reuniões e 
eventos, comparecer nas entrevistas agendadas pela Coordenação e Direção, acompanhar a 
vida estudantil e o aproveitamento do(a) filho(a), apresentar senso coletivo para discussões 
das atividades escolares e adotar posturas coerentes aos princípios educativos.

O manual do Interativo é um documento que visa favorecer esse direito de 
participação, oferecendo aos senhores uma síntese do planejamento pedagógico e do 
Regimento Escolar. Nesse sentido, esperamos que todos tenham um bom ano de trabalho 
e que nossa convivência seja construtiva, inteligente e saudável.

Por isso, Pai, Mãe e Responsável, confiem na Escola do seu(sua) filho(a) e tenham 
certeza de que estamos trabalhando para que nossos estudantes recebam uma formação 
que os tornem cidadãos felizes, conscientes e participativos da sociedade em que vivem.

Um abraço,
Equipe Interativo São Carlos
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  Atendimento aos Pais/Responsáveis:

O atendimento será efetivado através da entrega de documentos, das reuniões e do 
agendamento para entrevistas individuais. As profissionais da secretaria poderão atendê-
los por telefone, email, WhatsApp ou pessoalmente.

Quando houver queixas ou reclamações, é muito importante que essas sejam 
encaminhadas o mais rapidamente possível aos profissionais da Coordenação ou Direção. 
O Colégio sempre respeitará esse direito e tais reclamações poderão ser realizadas de 
forma educada, não sendo recomendáveis atitudes que causem constrangimento aos 
funcionários. O esclarecimento sempre será providenciado e cada problema que acontecer, 
será ouvido, apurado e então serão tomadas as providências cabíveis, tendo por pauta as 
normas que regulamentam a prestação dos serviços oferecidos.

  Direção – Coordenação – Demais Colaboradores
 
Mantenedores:
	 Luiz	Antonio	Pereira	dos	Santos	–	interativo@interativo.com.br
	 Pedro	Walter	Pinto	Ferraz	–	interativo@interativo.com.br
Direção	Pedagógica:
	 Vânia	Eliza	Geraldo	Siqueira	–	direcao@interativo.com.br
Coordenação	Pedagógica:
	 Simone	Hirata	Benetti	–	coordenacao@interativo.com.br
Tutoria	Pedagógica:
	 Viviane	Silva	de	Amaral	-	viviane@interativo.com.br
Gerência	Escolar	(notas	e	provas):
	 Keila	Ribeiro	da	Silva	–	keila@interativo.com.br
Gerência	Financeira:
	 Joelma	Luciene	Costa		–	financeiro@interativo.com.br

NORMAS E PROCEDIMENTOS
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Esperamos contar com a colaboração e apoio de vocês no atendimento de nossas 
normas e funcionamento. Isto favorecerá a criação de relações de convivências 
harmoniosas e de um ambiente tranquilo, baseado no respeito de cada um para com o 
grupo, na busca do bem comum.

  Horário das aulas

Horário de Entrada: das 7h 05min às 7h 30min. 
(Com tolerância de 5 minutos).

Lembramos a importância da obediência rigorosa a esses horários para o melhor 
aproveitamento das atividades previstas. Os atrasos devem ser entendidos como situações 
excepcionais.

Na entrada, o portão principal ficará aberto até as 7h 35min, a partir desse horário, o 
portão será fechado e a entrada deverá ser feita pela secretaria preenchendo e assinando 
a devida autorização.

Ensino Fund. Matutino Ensino Médio
1ª aula 07: 30 -- 08:15 1ª aula 07: 30 -- 08:15

2ª aula 08:15 -- 09:00 2ª aula 08:15 -- 09:00

3ª aula 09:00 -- 09:45 Intervalo 09:00 -- 09:15

Intervalo 09:45 -- 10:05 3ª aula 09:15 -- 10:00

4ª aula 10:05 -- 10:55 4ª aula 10:00 -- 10:45

5ª aula 10:55 -- 11:45 Intervalo 10:45 -- 11:00

6ª aula 11:45 - 12:30 5ª aula 11:00 -- 11:45

6ª aula 11:45 -- 12:30

O estudante deverá observar o horário de entrada e obedecê-lo rigorosamente. Haverá 
sempre 5 minutos de tolerância. Após esse horário o estudante não poderá assistir à 
primeira aula, entrando na sala a partir da segunda aula ou a partir da troca de professor(a).

É muito importante que os estudantes cheguem no horário correto. Os 5 minutos de 
tolerância não deverão ser usados sistematicamente, o estudante deverá valer-se deles 
apenas para situações excepcionais. 

A pontualidade é uma virtude vinculada a um valor mais abrangente: O RESPEITO. 
Respeito por si só e pelo outro.

Os excessos de atrasos do estudante não serão permitidos e no caso excessivo 
de reincidência, o pai ou responsável deverá entrar na escola para justificar e assinar 
a autorização necessária para entrada do estudante. Nesse caso, o estudante deverá 
esperar a troca de professor para não interromper a aula e atrapalhar os demais colegas 
e o andamento da aula. 

NORMAS E PROCEDIMENTOS
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O estudante que chegar atrasado depois da 2ª aula, sem prévia justificativa do 
responsável, não entrará em sala de aula e será encaminhado de volta para casa após 
contato do Colégio com a família.

A saída dos estudantes antes do término do dia letivo, só será permitida com a 
autorização dos responsáveis, o que deverá ser feito pessoalmente, comparecendo no 
Colégio para assinar a autorização de saída do estudante.

No caso do Ensino Fundamental, por motivo de segurança, nós do Colégio Interativo, 
aconselhamos que os estudantes no horário da saída, esperem dentro da escola os 
responsáveis virem buscá-los. Nesse sentido, caso o estudante possa ir embora sozinho 
após o término do período letivo, o responsável deverá preencher uma autorização na 
escola, sinalizando essa situação.

Na proximidade da escola, veículos poderão estacionar nos locais permitidos pela 
sinalização de trânsito. É fundamental o respeito a essa indicação, assim como a lei que 
proíbe estacionar em frente a garagens e faixa de pedestre.

Os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª série do Ensino Médio 
terão aula de segunda à sexta-feira no período escolhido na matrícula. Os estudantes da 
3ª série do Ensino Médio terão aula de segunda à sexta-feira no período escolhido na 
matrícula e voltarão obrigatoriamente uma vez por semana no período contrário para 
realização das provas semanais e aulas obrigatórias.

As Oficinas de Estudo, bem como as Aulas de Reforço também serão realizadas 
de acordo com horário fixo para as turmas do Ensino Médio. Para as turmas do Ensino 
Fundamental não existe horário fixo e essas aulas serão marcadas de acordo com a 
necessidade da turma.

  
Carteirinha de estudante

A carteirinha de estudante é opcional no Interativo. Para solicitá-la o estudante deverá 
preencher formulário próprio na secretaria e pagar taxa de R$ 30,00. Alguns eventos e 
cinemas exigem a carteirinha do estudante para conceder descontos em seus serviços.

Uniforme
Por segurança e por razões pedagógicas o uso do uniforme completo da escola é 

obrigatório.
O uso do uniforme completo (Composto por todas as peças de roupa do Interativo: 

camiseta, calça, bermuda, agasalho e jaleco nas aulas de laboratório) é obrigatório todos 
os dias da semana nas atividades presenciais. Sob nenhuma hipótese o estudante poderá 
assistir as aulas sem estar devidamente uniformizado.

NORMAS E PROCEDIMENTOS
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- Para as aulas de Laborátorio Técnico-Científico, será exigido o uso de um jaleco, com 
logotipo da escola, bem como calças compridas, sapatos fechados e óculos de proteção.

- É proibido o uso de chinelo de dedo e sandálias que não sejam presas no 
calcanhar.  

- É proibido também o uso de bonés, chapéus e gorros dentro da escola.
- É proibido cortar, retalhar ou estilizar o uniforme.
- Bermudas só serão permitidas no modelo e comprimento igual ao do uniforme e 

com logotipo da escola.
- Não é permitido o uso de roupas com logotipos de outras instituições de ensino.
- Não é permitido o uso de calça, bermuda ou similar com cintura muito baixa, que 

exponha roupa íntima.
Todos os objetos de uso pessoal (uniforme, roupas, agasalhos, material escolar) 

deverão estar marcados com o nome completo do estudante, para facilitar a identificação 
em caso de perda. Objetos e agasalhos perdidos poderão ser procurados com os inspetores.

Os objetos e agasalhos encontrados na área comum do colégio, sem o nome marcado, 
permanecerão sob a guarda da escola. Ao final de cada semestre, serão encaminhados 
para as instituições de caridade.

Os estudantes não deverão trazer para escola objetos que não tenham sido solicitados, 
especialmente bolas, jogos eletrônicos, mp3 player, tablets, notebooks, cards ou figurinhas 
e telefones celulares. Não nos responsabilizamos por extravios.

Lembramos que o cuidado com o seu material e o respeito com o material do colega 
são pontos fundamentais para que possamos criar, na escola, um ambiente tranqüilo 
para todos.

  Educação Física

De acordo com a Lei 9394 de 20/12/96 art. 26, parágrafo 3º, a Educação Física, 
integrada à Proposta Pedagógica do Colégio, é componente curricular da Educação Básica. 
Sendo assim, os estudantes terão aula de Educação Física, seja como parte integrante da 
grade curricular comun ou parte integrante do itinerário formativo.

Todo estudante, optante ou não pelas aulas de Educação Física, deverá solicitar na 
secretaria do Colégio, um termo de responsabilidade onde o responsável irá sinalizar para 
Escola se o estudante está apto ou não a participar das atividades físicas das aulas de 
Educação Física. Esse documento deverá ser preenchido, justificado e entregue na escola 
no início de março, a fim de nos organizarmos com relação a essas aulas. 

NORMAS E PROCEDIMENTOS
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  Reuniões de Pais

As reuniões de Pais serão trimestrais e serão comunicadas por e-mail e sms, e também 
através de informativos no site da escola (www.interativo.com.br). 

Nessas reuniões serão transmitidos informes gerais e abordados temas relativos 
aos diversos aspectos do trabalho que estamos desenvolvendo com os estudantes. São 
entregues também o boletim do estudante, cujo verso possui a ficha de avaliação periódica, 
onde estão registradas todas as informações relatadas pelos professores nas Reuniões 
Pedagógica de Conselho de Classe.

Além das Reuniões, sempre que necessário, a Coordenação ou a Direção convidará 
os pais para uma entrevista para conversar sobre o desempenho escolar específico de 
cada estudante. 

  Informações da Secretaria e Tesouraria

• Qualquer declaração ou documento deverá ser solicitado na Secretaria do Colégio 
com (pelo menos) dois dias de antecedência;

• O estudante que requerer Histórico Escolar, Certificado de Conclusão, Transferência 
ou Cancelamento de Matrícula, deverá estar com toda documentação necessária na 
Secretaria e também estar em dia com suas obrigações financeiras e pedagógicas 
(devolução de livros, etc.).

• O pagamento das mensalidades será feito somente em rede bancária. Até o 
vencimento, em qualquer agência bancária e após somente no Banco especificado no 
boleto

• Os boletos serão disponibilizados no site do Colégio na área do responsável e  estarão 
disponíveis também no seu internet banking para pagamento via internet. É de inteira 
responsabilidade do responsável monitorar o recebimento do boleto e entrar em contato 
com a secretaria do Colégio para efetuar pagamento de seu boleto caso não receba.

• Após 30 (trinta) dias de vencimento, será encaminhado uma carta de cobrança e 
caso o responsável não compareça no Colégio para regularizar a situação, a cobrança será 
feita via SPC – Serviço de Proteção ao Crédito.

• Qualquer alteração de cadastro do estudante (mudança de telefone, endereço...) 
deverá ser comunicada à Secretaria do Colégio.

NORMAS E PROCEDIMENTOS
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  Direitos dos Alunos

• Ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades 
na perspectiva social e individual.

• Ter assegurado o respeito dos direitos da pessoa e sua liberdade fundamental.
• Receber do Colégio um ensino adequado ao seu nível de desenvolvimento.
• Ter assegurado o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas.
• Expressar adequadamente sua opinião.
• Recorrer dos resultados de avaliação.
• Organizar agremiações e campanhas de cunho educativo, nas condições 

estabelecidas pelo Colégio.
• Formular petições ou representar sobre assuntos pertinentes à vida escolar.
• Solicitar orientações aos professores e demais autoridades do Colégio, especialmente 

aos Orientadores e Coordenadores.
• Retirar livro na Biblioteca para consulta, ficando obrigado a devolvê-lo no prazo 

determinado.
• Usar os computadores da sala de estudo para a realização de pesquisas na Internet 

e elaboração de trabalhos escolares, sempre no período contrário das aulas.

  Deveres dos Pais

• Apresentar documentação exigida dentro do prazo estipulado pela Secretaria.
• Comunicar ao estabelecimento qualquer problema (doença, viagem...) que impeça 

a freqüência do aluno às aulas e/ou avaliações.
• Acompanhar a frequência, pontualidade e participação do filho em todas as 

atividades escolares.
• Incentivar e orientar os (as) filhos (as) no cumprimento das normas disciplinares da 

Instituição, visando a formação de um cidadão consciente dos seus papéis sociais.
• Inteirar-se do sistema de avaliação, do calendário escolar e desempenho do (a) 

filho(a) desde o primeiro trimestre.
• Incentivar a entrega de correspondências (boletim, avisos, comunicados...), que 

serão encaminhados através dos alunos, visando melhorar a comunicação entre Colégio 
/ Família, dando ciência nos documentos recebidos.

• Responsabilizar-se por danos materiais causados pelos (as) filhos (as) dentro da 
Instituição Escolar.

DIREITOS E DEVERES



10 Colégio Interativo

• Pagar, com pontualidade, a mensalidade escolar e demais encargos decorrentes 
da matrícula.

Observação 1: É fundamental salientar o quão importante será a observação 
e o cumprimento dessas normas, que têm como finalidade maior, educar para 
uma convivência pacífica e harmoniosa.

Observação 2: Em hipótese alguma a escola ou qualquer funcionário tomará 
a liberdade de ministrar remédios aos alunos. Se porventura o estudante ficar 
doente, os pais serão comunicados imediatamente.

  Deveres dos Alunos

• Estar de posse e apresentar todo o material escolar exigido.
• Apresentar-se devidamente uniformizado em todas as atividades escolares.
• Cumprir o horário e o calendário escolar.
• Respeitar as normas disciplinares do estabelecimento.
• Ocupar sempre o lugar que lhe for destinado na sala em caso de mapeamento de sala.
• Comportar-se adequadamente dentro e fora do Colégio.
• Inteirar-se do sistema de avaliação, do calendário de provas e acompanhar seu 

rendimento escolar.
• Guardar todos os documentos recebidos (boletim, apostilas, calendários, horários, 

informativos, etc...) pois estes materiais serão utilizados até a conclusão do ano letivo.
• Ser responsável na apresentação de tarefas, na realização das provas e nas suas 

atitudes.
• Fazer as provas com serenidade, sem usar de conduta ilícita ou “cola” sob pena de 

ter todas as suas provas do dia zeradas.
• Entregar quando for solicitado todo e qualquer objeto inadequado que esteja 

portando no estabelecimento.
• Entregar ao responsável a correspondência enviada pelo Colégio e devolvê-la 

assinada quando solicitado.
• Indenizar o prejuízo quando produzir danos materiais ao Colégio ou a objetos de 

propriedades de colegas, professores e/ou funcionários.
• Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências, materiais, móveis, 

utensílios e equipamentos de propriedade do Colégio. Danos causados à escola, móveis e 
outros objetos, mesmo que de maneira não intencional, deverão ser reparados pelo aluno 
ou indenizados no prazo máximo de cinco dias úteis.

• Zelar pelo bom nome do Colégio, principalmente quando estiver uniformizado e 

DIREITOS E DEVERES
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em ambientes públicos.
• Obedecer às normas estabelecidas pelo Regimento Escolar.
• Desligar os aparelhos eletrônicos, tais como, celulares e tocadores de músicas.
• Obedecer todas as orientações estabelecidas em eventos ou excursões.
• Respeitar profissionais e colegas, evitando agressões de ordem moral ou física, 

dentro ou fora das dependências da Escola.
• Não danificar ou subtrair material de uso pessoal ou escolar dos colegas.
• Não abandonar lixos fora dos cestos em sala de aula, corredores, banheiros e pátios.
• Em hipótese alguma se ausentar do Colégio no horário de aula sem a devida 

autorização assinada.
• Não mascar chicletes e não chupar balas durante as aulas.
• Não abandonar lixos fora dos cestos em sala de aula, corredores, banheiros e pátios.
• Ter comportamento adequado às normas da Escola não prejudicando o bom 

andamento das aulas para não ferir os direitos dos colegas de terem boas aulas em 
ambientes de respeito, seriedade e disciplina.

• Não usar aparelhos eletrônicos durantes as aulas e provas (celulares, tablets, 
aparelhos musicais, mini computadores e outros) sem a prévia autorização do professor 
e/ou da Escola.

• Não usar ou induzir o uso de substâncias ou produtos que causem danos à saúde 
ou dependência.

DIREITOS E DEVERES
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  Orientação Disciplinar 

A disciplina deve ser compreendida por todos como um conjunto de comportamentos 
e posturas que representem a legitimidade dos direitos e deveres estabelecidos para o 
bem-estar e segurança dos que participam do processo educacional, buscando favorecer 
a aprendizagem, a harmonia das relações, o senso de cidadania e o sucesso nos estudos 
e na formação.

Serão advertidos os estudantes que apresentarem atitudes inadequadas tais como:
• Não respeitar qualquer um dos itens descrito acima nos Deveres dos Alunos.
• Usar as dependências do Colégio sem prévia autorização.
• Infringir as normas de funcionamento do Colégio existentes neste manual.
• Sair do Colégio, no seu horário de aula, sem autorização prévia da família e do corpo 

pedagógico do Colégio. Entrar e sair da sala de aula, sem autorização do Professor, durante 
o horário das mesmas.

• Sair da sala para os corredores e demais dependências do estabelecimento nos 
horários de aula (não existe intervalo de uma aula para outra).

• Entrar no Colégio sem estar devidamente uniformizado.
• Portar máquinas calculadoras ou similares durante as avaliações. Bem como, “colar” 

durante as mesmas. Sob pena de ter suas provas anuladas, zerando-as.
• Ocupar-se, durante as aulas, com trabalhos não pertinentes às mesmas, ou até 

mesmo conversas e brincadeiras que possam interferir de maneira a atrapalhar o bom 
andamento da aula.

• Promover jogos, festas, churrascos, excursões ou campanhas de qualquer natureza 
em nome do Colégio sem a prévia autorização da Direção.

• Agressão verbal ou física a colegas, professores e funcionários.
Com a finalidade de manter no Colégio um ambiente de amizade, bem como de 

respeito à integridade física e à segurança dos nossos alunos, àqueles que se envolverem 
em brigas com agressões caberá o afastamento definitivo do aluno do Colégio.

A infração de qualquer um dos deveres e a transgressão das normas, sujeitam o aluno, 
conforme a gravidade da falta, às seguintes sanções:

1.	Termo	de	Compromisso	assinado	entre	Aluno	e	Escola	.
2.	Orientação	verbal	(comunicada	ao	responsável)
3.	Orientação	escrita	(assinada	pelo	responsável)
4.	Suspensão	de	até	05	dias	(assinada	pelo	responsável)
5.	Transferência	compulsória	após	trâmite	do	componente	processo	legal.
Vale	 reforçar,	que	pelas	normas	do	Colégio,	não	é	permitido,	 sob	nenhuma	

hipótese	agressão	física	entre	os	alunos,	sob	pena	de	desligamento	da	Escola	através	
de	transferência	compulsória.

ORIENTAÇÃO DISCIPLINAR
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Avaliações e Notas

O sistema de avaliação será dividido em três trimestres, com pesos iguais. Para 
aprovação, o estudante deverá ter média ponderada anual mínima 6,0 – numa gradação 
de 0 a 10 – em cada uma das disciplinas. 

No Ensino Fundamental, em cada trimestre, as notas serão obtidas a partir de 
diferentes instrumentos de avaliação. São eles:

- Avaliação contínua: nota atribuída através de trabalhos realizados durante todo 
o trimestre. Nesse instrumento, serão avaliadas também atividades diárias da rotina do 
estudante. Serão situações informais de avaliação, que podem não exigir calendário.

Valor = 10 pontos.
- Avaliação Global: Provas pré-agendadas no calendário anual da Escola, com questões 

dissertativas e testes sobre os conteúdos estudados durante o trimestre. Tem como intuito 
mensurar os conteúdos que foram realmente assimilados pelo estudante. Serão duas por 
matéria em cada trimestre. 

Valor = 10 pontos cada
- Avaliação Interdisciplinar: elaborada pelo conjunto dos professores e monitores da 

série e com o intuito de inter-relacionar os conteúdos teóricos assimilados nas aulas com 
a prática cotidiana do estudante. Esta avaliação pode ser aplicada na forma de Simulados, 
Gincanas Educativas e Feira de Conhecimentos. Valor = Bônus.

Síntese:     
Média do trimestre: (Trabalhos + Prova 1 + Prova 2)/3 + Bônus (se houver)
- abaixo da média: Processo para Recuperação de Conteúdo / Conselho de Classe.
Média Anual: (Trimestre1 + Trimestre2 + Trimestre3)/3 
- abaixo da média: Recuperação Final (aula de revisão e prova / Conselho de Classe)
No Ensino Médio, em cada trimestre, as notas serão obtidas a partir de diferentes 

instrumentos de avaliação. São eles:
- Avaliação Global: Provas pré-agendadas no calendário anual da escola, com questões 

dissertativas e testes sobre os conteúdos estudados durante o trimestre. Tem como intuito 
mensurar os conteúdos que foram realmente assimilados pelo estudante. Cada professor 
terá a prova de seu componente curricular.  Valor = 10 pontos cada. 

- Avaliação Interdisciplinar: elaborada pelo conjunto dos professores da série e com 
o intuito de inter-relacionar os conteúdos teóricos assimilados nas aulas. Esta avaliação 
será aplicada na forma de Simulados, Atividades Avaliativas e Trilhas do Conhecimento. 
Valor = 10 pontos.

CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO, RETENÇÃO
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- Avaliação contínua: nota atribuída através de trabalhos realizados durante todo 
o trimestre. Nesse instrumento, serão avaliadas também atividades diárias da rotina do 
aluno. Serão situações informais de avaliação, que algumas vezes, não exigirão calendário. 
Esta avaliação terá o intuito de inter-relacionar os conteúdos teóricos assimilados nas 
aulas com a prática cotidiana do aluno pode ser aplicada também na forma de Gincanas 
Educativas e Feira de Conhecimentos. Valor = Bônus.

No caso das 1ªs e 2ªs séries do Ensino Médio, a Média Trimestral será uma composição 
da média das notas das Provas Trimestrais 01 (P1) de cada área do Conhecimento,  e a 
nota do Simulado, com os seguintes pesos:

Síntese 1ªs e 2ªs series do EM:     
Média do trimestre: (Média das Provas x6,0 + Simulado x1,0 + Atividade Avaliativa 

x3,0) /10 + Bônus (se houver)
- abaixo da média: Processo para Recuperação de Conteúdo / Conselho de Classe.

No caso das 3ªs séries do Ensino Médio, a Média Trimestral será uma composição da 
média das notas das Provas Trimestrais 01 (P1) de cada área do Conhecimento,  e a nota 
do Simulado, com os seguintes pesos:

Síntese 3ªs series do EM:     
Média do trimestre: (Média das Provasx6,0 + Simuladox2,0 + Atividade 

Avaliativax2,0) /10 + Bônus (se houver)
- abaixo da média: Processo para Recuperação de Conteúdo / Conselho de Classe.  
Para todo Ensino Fundamental e Ensino Médio, a média anual será calculada da 

seguinte forma:
Média Anual: (Trimestre1 + Trimestre2 + Trimestre3)/3
- abaixo da média: Recuperação Final Intensiva (aula de revisão e prova/ Conselho 

de Classe).

CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO, RETENÇÃO
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 Faltas em Avaliação - Provas Substitutivas

O estudante que não comparecer em algumas das provas realizadas no trimestre, terá 
nova oportunidade (prova substitutiva*), sem nenhum custo, desde que apresente atestado 
médico no período de 48 horas a contar a data da prova. Caso não possua um atestado 
médico, deverá pagar uma taxa de R$ 30,00 por disciplina, diretamente na secretaria.

Nesse caso, ele terá direito a uma nova prova, chamada prova substitutiva marcada 
pela Secretaria Pedagógica do Colégio no calendário de prova substitutiva entregue ao 
estudante no início do ano letivo.

 Estudos de Recuperação Paralela e Contínua

Os estudos de recuperação destinar-se-ão ao atendimento de estudantes que 
apresentarem deficiências de aprendizagem e/ou não atingirem a média 6,0 em cada 
componente curricular, durante o decorrer do ano letivo. 

Serão organizados de forma: 
- contínua e integrada ao processo de aprendizagem;
- paralela – em período diverso do horário normal de aulas. Será realizada através dos 

plantões de dúvidas e aulas de reforço. Para isso, o professor acompanhará o estudante 
durante todo o trimestre e indicará em caráter obrigatório os alunos com dificuldades 
para essas aulas.

- trimestral – ao final de cada trimestre, a participação e o desempenho nas 
recuperações contínuas e paralelas, dos estudantes com notas inferiores a média da 
escola, serão discutidos e avaliados em Conselho de Classe, o que poderá ou não alterar 
a média do trimestre.

Para dinamizar e tornar mais eficiente a recuperação contínua e paralela, ela será 
desenvolvida ao longo de cada trimestre, evitando o acúmulo de dúvidas e de dificuldades 
de aprendizagem pelos estudantes. Tal procedimento atingirá todos os alunos que 
apresentarem dificuldades durante o trimestre. As notas do trimestre serão analisadas 
sempre pelo Conselho de Classe e poderão ser alteradas ou não, mediante aproveitamento 
das aulas e avaliações durante o processo de recuperação paralela. A nota máxima para 
esse processo é 8,0 (oito)

Os resultados dos alunos deverão ser acompanhados pelos responsáveis através do 
Boletim ou até mesmo pelo site do Colégio: www.interativo.com.br. Em caso de dúvida 
procurar a Coordenação ou a Direção Pedagógica do Colégio.

CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO, RETENÇÃO
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  Recuperação Final

Ao final do ano letivo, o estudante que apresentar frequência igual ou superior a 
75% em cada componente curricular e aproveitamento inferior a 6,0 (seis) em até 05 
componentes deverá fazer Recuperação Final Intensiva, com aulas de revisão e prova.

Para ser promovido para a série seguinte, o estudante deverá obter nota mínima 6,0 
em cada componente curricular e frequência igual ou superior a 75%.

A  Média  Anual, no mínimo, exigida é 6,0 (seis) pontos, sendo que os Trimestres 
terão pesos iguais.

O aluno ficará de Recuperação Final caso não tenha atingido o mínimo de 6,0 pontos, 
exigido durante o ano letivo, em no máximo 05 (cinco) componentes curriculares. Ficando 
em mais de 05 (cinco) componentes, o estudante estará retido.

*A frequência exigida para aprovação é de 75% em cada componente curricular.

 Comunicado importante sobre a retenção:

Pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avalição – 
Deliberação CEE 11/96:

O prazo para pedido de reconsideração ao Diretor do Colégio é até o 5º dia sub-
sequente à data da divulgação dos resultados.

O resultado do pedido de reconsideração deverá sair até o 10º dia subsequente 
à interposição do pedido.

O prazo para recurso ao Dirigente de Ensino é de até o 10º dia subsequente a 
ciência do resultado do pedido de reconsideração. O prazo para o Colégio encaminhar 
o recurso é de até o 5º dia subsequente ao protocolo do recurso.

A decisão do Dirigente sairá em até o 15º dia subsequente ao seu recebimento.

CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO, RETENÇÃO

 Freqüência Média Anual Resultado
 Igual ou superior a 75% Igual ou superior a 6.0 Aprovado
 Igual ou superior a 75% Inferior a 6.0 em até 5 disciplinas Recuperação Final
 Igual ou superior a 75% Inferior a 6.0 em mais de 5 disciplinas Retido
 Inferior a 75% Qualquer média Retido
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DIFERENCIAIS DO COLÉGIO INTERATIVO:

 S.O.E e S.A.VE.

Acompanhamento psicológico e pedagógico durante todo o ano letivo, de acordo 
com as necessidades de cada estudante.

S.O.E - Serviço de Orientação Educacional. Orientação de estudos e vocacional, através 
de dinâmicas informativas e reuniões em grupos ou individuais.

S.A.VE. - Serviço de Apoio ao Vestibulando, com informações sempre atuais de 
vestibulares, inscrições, cursos, além do serviço de efetivação e acompanhamento das 
inscrições. Além do serviço de Orientação Profissional realizado individualmente ou em 
grupo, de acordo com agendamento com a psicóloga da escola.

 Inscrições nos vestibulares.

O Colégio coloca computadores à disposição dos estudantes para que possam fazer 
via internet pesquisa sobre vestibulares: cursos, faculdades, mercado de trabalho. Em todo 
processo, a Coordenação orientará e, se necessário, fará juntamente com o estudante, a 
inscrição nos vestibulares.

Importante: será sempre responsabilidade do estudante ler atentamente os manuais 
e preencher corretamente as fichas de inscrição, bem como acompanhar sua inscrição 
e se atentar aos locais e horários das provas, seguindo também todas as orientações 
oferecidas pela coordenação.

O Colégio reserva o direito de publicar em jornais, TV, mídias sociais virtuais, os 
nomes e imagens de seus estudantes aprovados, tendo por base a documentação da 
secretaria, as listagens oficiais, dados da internet e informações prestadas por familiares 
e amigos.

S.O.E  E INSCRIÇÕES PARA OS VESTIBULARES
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 Projeto Pedagógico

Visa formar cidadãos conscientes de sua responsabilidade social, que saibam 
relacionar dados e fatos, oferecendo assim, condições para que o aluno ingresse na 
carreira universitária. Promove, com ações coordenadas entre as diferentes áreas a 
interdisciplinaridade. E contempla com ações pontuais, as tendências e as mudanças 
educacionais no país.

Tudo isso, em um ambiente organizado, mas ao mesmo tempo descontraído, onde o 
estudante aprenda e se sinta feliz.

  Comunicação Eficiente

Diretrizes claras e específicas são previamente estabelecidas e informadas no começo 
do ano.

Site da escola (www.interativo.com.br) e Google Classroom constantemente atualizado 
com informações diárias sobre tudo que acontece com o estudante na escola. Tudo de 
maneira restrita apenas aos responsáveis e ao próprio estudante.

  Aulas de Reforço e Oficinas de Estudo 

As aulas de reforço são oferecidas durante todo o ano aos estudantes. Sua finalidade 
é reforçar os conteúdos adquiridos em sala de aula e estimular no estudante o hábito do 
estudo constante. Temos dois tipos de Aulas de Reforço: as fixas e as móveis.

As fixas são aquelas marcadas desde o início do ano e o calendário já é entregue ao 
estudante para que ele possa se organizar e se informar da existência dessas aulas de apoio.

As móveis deverão ser solicitadas e agendadas na Coordenação com antecedência 
para que o horário seja fixado pela escola e todos os estudantes possam ser avisados.

Nas oficinas de estudo, toda semana, os estudantes terão alguns horários por disciplina 
onde ele poderá ficar estudando na escola e resolvendo exercícios sob a supervisão e o 
apoio do professor. O estudante fica resolvendo os exercícios e quando tiver dúvida ou 
não conseguir resolver, o professor vai até ele e esclarece a dúvida para que ele possa 
continuar seus estudos.

PROJETO PEDAGÓGICO
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  Aulas de Laboratório e Tecnologia da Informação

Nas aulas de laboratório e tecnologia da informação, os estudantes têm oportunidade 
de desenvolverem posturas científicas, bem como associar teoria à prática.

Ofereceremos a tecnologia da informação e o laboratório técnico-científico (em 
ciências) com o intuito de mostrar ao estudante a importância da experimentação no 
desenvolvimento da ciência, construir as bases necessárias para a compreensão do método 
científico, e também o desenvolvimento do espírito crítico, da capacidade de leitura e 
redação de textos científicos e noções de segurança em laboratórios.

Introduziremos também nessas aulas o tema segurança na web para que o estudante 
aprenda a usar também as ferramentas tecnológicas e a internet para fins escolares e de 
pesquisa com segurança, desviando-se das fake news e dos golpes virtuais.

  Corpo Docente e Material Didático

Corpo Docente: Professores experientes, sempre atualizados e em constante pro- 
cesso de capacitação.

Material Didático: Sempre atualizado. Cada aula contém a parte teórica, os exercícios 
de fixação, de aula e os exercícios de tarefa. Tudo elaborado com o compromisso de realçar 
a Multidisciplinaridade, bem como as novas tecnologias disponíveis no cenário educacional, 
os novos formatos e a nova realidade dos vestibulares e do ENEM e relacionar conteúdos 
com o cotidiano do aluno.

Material elaborado por autores especializados no assunto, com ampla experiência na 
docência e um sistema de ensino que dá suporte em todo o momento.

 Atividades Extracurriculares

Viagens	Culturais	ou	Saídas	Pedagógicas: 
As excursões culturais têm como foco ampliar a visão de mundo e a bagagem de 

conhecimentos do estudante. Elas ajudam, entre outras coisas, na visualização e aplicação 
de conceitos teóricos, e são também importantes para a socialização e para a motivação, 
porque faz com que os estudantes voltem do passeio com mais desejo de continuar 
aprendendo sobre os temas.

Gincanas	e	Festas	Culturais:
Esses eventos têm como intuito, através do lúdico, incentivar a descoberta de novos 
talentos, abordar problemas relacionados ao cotidiano dos alunos para que estes se 
envolvam naturalmente com as disciplinas a fim de torná-las mais interessantes, fortalecer 

PROJETO PEDAGÓGICO
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o vínculo com a Escola, além da mudança de atitude com relação às disciplinas e a melhora 
dos valores afetivos como a autoconfiança e a autoestima do estudante, à medida que 
eles desenvolvem a capacidade de resolução de problemas.

Acreditamos que o lúdico, como espaço de diversão e descontração na Escola, deve 
ser visto como constituinte do sujeito, o qual, a partir de vivências que experimenta, 
constrói suas relações interpessoais. Então, a Escola, ao oferecer espaços como esse, 
possibilita novas oportunidades para o desenvolvimento da subjetividade e de habilidades 
socioemocionais.

Através desses eventos, promovemos também a integração dos estudantes das 
várias séries, enfatizando valores, como: importância da contribuição individual para o 
grupo, sentido de equipe, solidariedade, saber vencer com humildade, aceitar a derrota 
momentânea como um apelo à busca de uma qualidade maior, solidariedade, liderança, 
proatividade, administração de conflitos e respeito às diferenças.

Feira	de	Conhecimentos:

A Feira de Conhecimentos é uma atividade permanente do Colégio que acontece no 
segundo semestre. Para a realização deste evento existe todo um preparo que inicia no 
primeiro semestre e se intensifica nos meses iniciais do segundo semestre.

O grande desafio da Feira de Conhecimentos é transformar os conteúdos mais 
significativos para cada grupo em apresentações criativas e originais, que mostrem ao 
nosso público, no dia do evento, uma pequena parte de todos os aspectos que foram 
abordados, trabalhados e aprofundados sobre o tema. Os estudantes pesquisam sob a 
supervisão de um professor orientador, criam stands para apresentação e algumas vezes 
introduzem até oficinas práticas para demonstrar seu trabalho.

Aulas de Teatro:
No teatro a imaginação criativa, que é essencialmente dramática, busca a compreensão 

da alteridade, a compreensão do ponto de vista do outro, as qualidades vivas em 
ideias diferentes e, principalmente, a ação possível entre elas. E justamente por isso o 
desenvolvimento da cognição está intimamente relacionado à ação dramática. As Artes 
Cênicas oferecem um modo diferenciado de “ler” o mundo e de atuar conscientemente 
nele. E isso justifica o ato de aprender a partir de uma experiência sensível e da ação.

A arte forma para a vida e o teatro possibilita um aprendizado significativo onde se 
pode “ser”, “existir” e “atuar”, onde se pode errar, onde se pode ousar e se arriscar.

O projeto aula Extracurricular de Teatro para crianças e adolescentes oferece ao jovem 
a oportunidade de experienciar a arte teatral e todo o seu processo criativo, além de 
desenvolver o potencial técnico e criativo do aluno, estimular a criação do aluno no ato de 
se expressar e representar e instrumentalizar tanto para o “fazer” quanto para o “pensar”.

PROJETO PEDAGÓGICO
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Acreditamos que todas as atividades extracurriculares implementadas são de extrema 
importância.

 Interativo na Web

- aulas virtuais no Modelo E.A.D (Ambiente Virtual de Aprendizagem), os estudantes 
poderão acompanhar essas aulas direto de sua casa.

- site da Escola sempre atualizado com informações sobre a Escola e a vida escolar 
de cada estudante em área restrita, onde pode ser também encontrado: notas, provas 
escaneadas, presença em aulas normais e atividades extras, orientações para o estudo e 
todo acervo de livros e revistas da biblioteca da escola.

- redes sociais da Escola atualizadas com dicas e informações sobre eventos e a rotina 
da Escola.

- ambiente virtual de aprendizagem com material digital e vídeo aulas.
O Curso e Colégio Interativo conta com uma harmoniosa equipe de profissionais 

com larga experiência didática para que os estudantes se tornem cidadãos conscientes 
com formação que lhes permitirá seguir com êxito os estudos posteriores. Além disso, 
sugerimos os procedimentos de estudo adequados e específicos para as disciplinas de 
exatas, humanas e biológicas.

 Acreditamos na parceria Escola/Família:

O mercado de trabalho exige, cada vez mais, profissionais criativos e versáteis. 
Atualmente está impossível ingressar no mercado de trabalho sem saber usar as 
informações para resolver os problemas. Por isso, leia muito, converse com pessoas mais 
experientes e procure aprender cada vez mais.

O hábito do estudo acontece tanto na escola quanto em casa.
A saúde física e emocional que predispõe a criança e o jovem ao estudo depende de 

alguns cuidados na educação: lazer bem orientado, prática esportiva regular, alimentação 
correta e balanceada, número adequado de horas de sono e, principalmente, ambiente 
familiar solidário e responsável.

Quando os pais se aliam à escola na tarefa de criar o hábito para o estudo, o sucesso 
escolar dos filhos é a conseqüência natural. 

PROJETO PEDAGÓGICO
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  Como aproveitar ao máximo as aulas?

No Interativo acreditamos que um ambiente agradável, onde o estudante se sinta 
bem é fundamental para uma aprendizagem de qualidade. Nesse sentido, os professores 
desenvolvem a parte teórica com a participação dos estudantes. Estes, resolvem os 
exercícios e atividades da aplicação da teoria em classe, com a orientação do professor, 
além das tarefas de casa. Há momentos também para realização de projetos de trabalho 
e atividades extras.

É muito importante que os estudantes aprendam:
- trazer seu material completo para as aulas;
- fazer uso de agenda para melhor organizar-se;
- concentrar-se nas aulas e participar ativamente do trabalho. Há momentos em que 

o silêncio é necessário e em outros, a participação organizada. Silêncio sem concentração 
e atenção não significa disciplina. É preciso, mais que estar “de corpo presente”, é preciso 
estar atento na aula;

- enfrentar os exercícios de aula e vê-los como indicadores do que foi ou não foi 
aprendido;

- registrar no caderno outras atividades desenvolvidas a critério dos professores;
- recorrer à escola para resolver dúvidas sobre as matérias, nas aulas de apoio e de 

reforço.

  Como aproveitar ao máximo o estudo em casa?

Em casa, os estudantes dão continuidade ao trabalho realizado na escola: ampliam 
e aprofundam seus conhecimentos por meio da leitura da teoria de aula, pesquisas em 
fontes indicadas e realização das tarefas propostas diariamente.

Para que o estudo seja uma atividade prazerosa, é necessário um espaço adequado, 
com seu material de trabalho organizado e acessível.

É fundamental também separar um horário diário para o estudo, de preferência fixo 
para que o hábito do estudo seja desenvolvido.

Lembre-se sempre:
- Aula dada, aula estudada - estude as matérias cujas aulas você assistiu no dia, assim 

você estará reforçando a aprendizagem!
- Frequente sempre as aulas de apoio e os módulos de estudo para vestibular – procure 

sanar todas as suas dúvidas sempre. 
- Você tem toda a estrutura da Escola para auxiliá-lo(a) nessa jornada!

ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS
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Parceria	Unifran/Cruzeiro	do	Sul	-	Polo	Presencial

 Disponibilidade vários cursos técnicos, tecnológicos, de graduação, pós graduação, 
especializações e MBA a distância com descontos especiais para pais de alunos(as) e 
/ou responsáveis.
 Acessem o site www.cruzeirodosulvirtual.com.br.

     

                 

    Curso e Colégio Interativo, porque você merece o melhor!

ENSINO SUPERIOR - POLO PRESENCIAL


