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Colégio Metropolitano 
Rua X-13 esq. c\x-8 – Jardim Brasil/ Fone: (62) 3542-2746 - Goiânia - GO 

 
 

Circular n° 01 
Assunto: Normas do Colégio 
Senhores Pais ou Responsáveis, 
Caro (a) aluno (a), 
 

 O COLÉGIO METROPOLITANO inicia mais um ano de parceria Família-escola-aluno, buscando a 

excelência de qualidade nos serviços prestados e contribuindo para escrevermos juntos mais um capítulo na história 

dessa Instituição e de nossos alunos. 

Temos consciência de que o papel da escola vai além da relação ensino-aprendizagem. E é com muito 

orgulho e trabalho que recebemos você como integrante da FAMÍLIA METROPOLITANO. 

 Assim, solicitamos que observem as ORIENTAÇÕES abaixo, pois elas nortearão a nossa convivência ao longo 

do ano letivo. 

BEM VINDOS!!! 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 Direção: Paulo Arcanjo 
 Vice Direção: Sandra Borges 
 Coordenação e orientação pedagógica: Tatiane Borges 
 Coordenação de Estratégias e Métodos Didáticos: Leilyanna da Penha 
 Coordenador de projetos: Thiago Augusto 
 Coordenador do Ensino médio: Ítalo Vetor 

 
 

 HORÁRIO DE AULA:  

6º ao 8º ano: 7h10min às 11h30 min.                                                    

9º ao 3º ano EM: 7h10min às 12h20min.  

* Este horário é específico para o Sistema Híbrido, onde as aulas terão duração de 40 minutos e intervalos de 10 

minutos entre elas. O recreio será  de 30 minutos (9h30min às 10h). 

* Após a entrada do aluno nas dependências do Colégio, o mesmo só poderá sair ao final de todas as atividades, 

exceto com a autorização dos Pais ou Responsáveis e ciência da Coordenação. 

* Quando se sentir mal, o aluno não poderá solicitar dispensa através do celular, deve se dirigir à Coordenação, onde 

serão realizados os encaminhamentos necessários. 

* Para o aluno sair de sala de aula é preciso autorização do professor. 

* O sinal do intervalo é somente para a troca de professores, devendo o aluno permanecer sentado em sala. 

*Aulas presenciais atenderão os protocolos de segurança.  

*Alunos que optarem pelo presencial só poderão assistir aulas nos dias correspondentes ao da “Bolha” em que foi 

inscrito. O revezamento será semanal sendo dividido por cores de bolhas, não podendo trocar de bolha por uma 

questão de segurança. 
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 UNIFORME: 

* O uniforme é constituído de camiseta do colégio, calça jeans tradicional (sem rasgados) e agasalho do colégio 

(quando necessário), sapatos/sandálias fechados (por questão de segurança do aluno) 

* Uniforme deverá ser usado diariamente e em todas as atividades, independente do horário. 

 MATERIAL ESCOLAR:  

* Todo aluno deverá ter o material escolar completo, conforme o horário de aula e com etiqueta identificando seu 

nome e sobrenome. A partir do dia 08/02 o uso será obrigatório em todas as aulas. 

* Professores que utilizam o caderno de 10 matérias, irão orientar os alunos quanto a divisão da sua matéria. Alguns 

professores solicitaram caderno de capa dura para uso separado. ( Principalmente para o 6º ano) 

* O aluno é responsável pela segurança e preservação de seu material escolar e objetos de uso pessoal. 

* O Colégio não se responsabilizará por materiais perdidos ou esquecidos em suas dependências. 

* O uso de celular, tablet e similares em todas as suas funções só é permitido fora de sala e durante o período que 

não estiver tendo aulas. Dentro de sala, deve permanecer desligado e guardado na mochila ou no bolso. 

 POSTURA EM SALA DE AULA 

*Manter-se atento, participando das aulas e tirando dúvidas. 

*Evitar conversas paralelas, pois além de ser indelicadeza com o professor, a falta de atenção atrapalha o 

aprendizado. 

*Sair de sala somente com autorização do professor. 

*Manter a sala limpa e as carteiras organizadas. 

*Cuidar da preservação da sala (carteiras, paredes, mural, quadro) e demais dependências do Colégio. 

*Respeitar o professor, pois, além de ser seu parceiro, ele é autoridade na sala de aula.  

*Não utilizar quaisquer material alheio à aula. 

*Participar de todas as atividades pedagógicas propostas pelo professor (a). 

*Ser educado e cortez com os colegas, fazendo sempre o uso de palavras como: com licença, obrigada(o), por favor, 

desculpe. 

*Nunca mascar chicletes, chupar balas ou pirulitos dentro de sala e, quando o fizer do lado de fora, descartar 

corretamente o chiclete dentro da lixeira. 

*Procure chamar a atenção para coisas importantes, que contribuam com o crescimento de todos, nunca para 

gracinhas e brincadeiras indesejadas. 

 AULAS ON LINE: 

*Procurar assistir as aulas de um ambiente confortável e sem distrações. 

*Utilizar a câmera aberta ajuda a manter o foco e atenção à aula, além de favorecer o acompanhamento do 

professor ao aluno. 

*Não utilizar os Planos de fundo ou filtros do aplicativo Zoom, para evitar distrações durante a aula. 

*Tirar dúvidas sempre via áudio ou via chat, mas não ficar com dúvidas. 

*Organizar com a família que nesse período da manhã você não poderá se ausentar da sala de aula para realizar 

atividades domésticas. (é como se você estivesse na escola) 



3 

*Responder a chamada na hora em que seu nome for citado, caso contrário contará como ausência na aula. 

 TAREFAS DE CASA 

* As tarefas serão agendadas pelos professores em sala de aula.  

*No inicio da tarde elas já estarão disponibilizadas no APP do colégio. 

*Teremos tarefas de casa diariamente e quando elas forem em menor quantidade, o aluno(a) deverá  iniciar  as 

listas de exercícios para que não acumule atividades. 

*É imprescindível que o aluno tenha ROTINA DE ESTUDOS diariamente. Sugerimos 2 horas/dia de 2ª a 6ª feira, 

sendo dividida entre fazer exercícios (tarefa e listas) e revisar o conteúdo ministrado no dia. Dessa forma não haverá 

acúmulo de atividades. 

 LISTAS DE EXERCÍCIOS 

*Fazem parte da composição da nota bimestral, portanto devem ser feitas com capricho e muita atenção.*Os 

professores solicitarão gradualmente os exercícios a serem feitos, que serão entregues MENSALMENTE NA 

ESCOLA. 

 COMPOSIÇÃO DA NOTA BIMESTRAL 

N1: PROVA (10 pontos) – questões subjetivas e objetivas. 

N2: SIMULADO (6 pontos) + PRESENÇA (4 pontos) 

N3: ATIVIDADES (listas) recolhidas presencialmente (10 pontos) 

 

 ATIVIDADE EXTRA CURRICULAR 

 

*Xadrez, Robótica, Artes, Canto, Violão acontecerão no modo On line no período vespertino. 

*Posteriormente abriremos as inscrições e passaremos maiores informações. 

 

 PLANTÕES DE DÚVIDA 

 

*Oferecemos plantões de Português e Matemática. 

*As aulas acontecerão no modo on line no período vespertino. 

* Posteriormente informaremos os dias e horários. 

 

 APLICATIVO DO COLÉGIO 

 

*Deve ser consultado diariamente no App consta: 

  - tarefas de casa 

  - avisos 

  - ocorrências 

 - Boletim 

* A escola disponibilizará um tutorial, via grupos de whatsap, para demonstrar como manuseá-lo. 

 

Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida. 

Atenciosamente, 

Goiânia, 02 de fevereiro de 2021 
 

Tatiane Borges 

Coordenação Pedagógica. 


