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Crescimento ... 

 
QUANTAS COISAS FAZEM PARTE DO CRESCIMENTO DE UM INDIVÍDUO. É 

INDIVÍDUO, SER ÚNICO. 

TODAS AS PESSOAS SÃO DOTADAS DE CAPACIDADES, HABILIDADES, DONS... 

PRONTOS PARA SEREM COLOCADOS EM PRÁTICA E FAZER DA VIDA UMA HISTÓRIA 

DE DESCOBERTAS E CONQUISTAS. 

TODO ESSE CAMINHO É PERCORRIDO EM MEIOS DE OBSTÁCULOS, NOS QUAIS A 

DETERMINAÇÃO É PRIMORDIAL PARA SE ALCANÇAR OS OBJETIVOS ALMEJADOS. 

ENTÃO, DETERMINE-SE, ENCORAJE-SE, USE TODA A SUA CAPACIDADE INTELECTUAL 

E FARÁ DA SUA VIDA UMA HISTÓRIA VITORIOSA. 

A NOSSA EQUIPE SENTE-SE ORGULHOSA POR VOCÊ NOS DEIXAR FAZER PARTE 

DESSE CAMINHO. SAIBA QUE ESTAREMOS COM VOCÊ PARA COMEMORARMOS A 

SUA VITÓRIA. 
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O ano letivo no colégio Anglo 
 

 

Calendário Escolar 
 
 

 
 

O Calendário Escolar, além de sua função tradicional de marcar cronologicamente as 
atividades que ocorrerão durante o ano letivo, tem a finalidade de registrar o compromisso 
que cada aluno tem com o trabalho que será desenvolvido no Colégio. Assim, o aluno 
deve participar de todas as atividades previstas. Todas as atividades colocadas no 
calendário são obrigatórias. São exemplos dessas atividades: Reforços, Comemorações 
Cívicas, Trabalhos Culturais, Semana de Provas, etc. 

O Calendário Escolar está sujeito a alterações. Por exemplo, datas de Trabalho de 
Campo (TC) podem ser alteradas em virtude de mudanças ocorridas nos lugares onde 
devem ser realizadas as visitas. Nos TCs, principalmente, o Colégio fica bastante sujeito à 
organização das instituições que recebem os alunos. Apesar disso, quase a totalidade 
das atividades marcadas são cumpridas sem alteração. 

É de responsabilidade da direção/coordenação qualquer mudança no Calendário. 
 
 

 

Trabalho de Campo – TC 
 
 

Uma forma de realizarem-se atividades pedagógicas fora do ambiente escolar é o 
Trabalho de Campo (TC) que, entre outras qualidades, além de oferecer subsídios ao 
processo de ensino – aprendizagem do conhecimento escolar de uma ou de várias 
disciplinas – possibilita uma ligação entre teoria e prática dos conceitos desenvolvidos e 
uma maior integração professor-aluno, colégio-aluno, aluno-aluno, aluno-ambiente e 
aluno-sociedade. Todo TC contém um roteiro de trabalho dos alunos, elaborado pelo 
professor responsável pela atividade, e insere-se no plano de curso da disciplina sendo, 
portanto, complementação do trabalho desenvolvido em sala de aula. 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

Sistema de Avaliações Bimestrais 
 
 
 
 

A cada trimestre, os alunos recebem uma nota denominada Média Trimestral (MB) 
entre zero e dez. A nota mínima satisfatória, por Trimestre, é seis. 

Será avaliado no decorrer do trimestre o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
procedimentais e atitudinais dos alunos da seguinte forma: 
 
 
1 - Prova (Prova Anglo): Avaliação elaborada pelo Sistema Anglo, contendo questões 

teóricas e testes de múltipla escolha envolvendo as habilidades desenvolvidas no 
trimestre.  

 
  

A. 6º e 7º ano 
 

Primeiro dia:  

 Português  10 

 História 4 

 Geografia 4 

 

Segundo dia:  

 Matemática 8 

 Ciências 5 

 Espanhol 4 

 Inglês 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B.  8º ano 

Primeiro dia:  

 Português  10 

 História 5 

 Geografia 5 

 

Segundo dia:  

 Matemática 10 

 Biologia 5 

 Espanhol 4 

 Inglês 4 

 

C. 9º ano 
 

Primeiro dia:  

 Português  14 

 História 8 

 Geografia 8 

 

Segundo dia:  

 Matemática  14 

 Física 8 

 Biologia 8 

 Química 8 

 Espanhol 4 

 Inglês 4 

  
 
Obs: A prova de redação não tem data marcada no calendário, será no horário da aula 
dessa disciplina, na mesma semana das demais.  



 

 

 
           
2 - Prova Específica (PE): Avaliação de caráter dissertativo contendo 5 a 10 questões 
referentes ao conteúdo acumulado de cada disciplina dada no trimestre. Valor: 0 a 10. 

 
3 - Nota Fator (NF): Conceito obtido pela soma de: 

 
Atividades (Ativ.) no mínimo, duas notas de: trabalhos em grupo, exposição de 
pesquisas, exercícios, entre outras realizações em sala de aula durante o trimestre. 
Valor: 0 a 4,0. 

 
 
Prontidão - Conceito obtido pelo aluno por estar pronto para a aula, tendo sempre em 
mãos o material necessário, aulas anteriores reelaboradas, tarefas das aulas 
anteriores feitas, dúvidas escritas no caderno, atenção e participação na aula. A 
prioridade nesse conceito é o aluno apresentar as tarefas de casa resolvidas com 
organização e completude. Valor: 0 a 4,0. 

 
Organização – Nota obtida pelo aluno pelo desempenho do aluno nas tarefas e 
reelaborações das aulas. Também são consideradas as Tarefas Complementares 
online (TC online), “Plataforma Plurall”. Valor: 0 a 2,0. 

 
       

Tem-se, portanto, a média Trimestral composta da seguinte forma: 
 

MT = PA + PE + NF 
                                                                              3 

 
  

Algumas disciplinas do currículo escolar terão a composição da média Trimestral 
diferenciada, visto que possuem perfil diferente das demais e exigem, por isso, modo de 
avaliação exclusivo. São elas: Leitura, Redação, Desenho Geométrico e Arte. 

Nesses casos, mudam-se os valores, de modo que a média do trimestre passa a ser 
obtida do seguinte modo: 

 
 

MT =  PE + NF 
                                                                              2 

 
 
As notas de Educação Física, Laboratório de Ciências e Laboratório de Matemática 

serão: 
 
MT = NF =   Atividade (valor 0 a 4,0)   +   Prontidão (valor 0 a 4,0) + Organização 

(valor 0 a 2,0) 
 



 

 

 
  



 

 

Reelaboração 
 

Reelaboração consiste num processo de recapitulação do conteúdo trabalhado em 
sala de aula pelo professor.  Antes de iniciar o desenvolvimento de uma boa 
reelaboração, o aluno deve estar certo de que aprendeu o conteúdo apresentado e sanou 
todas as dúvidas possíveis com o professor em sala. 

Ciente do conteúdo, o aluno deve estruturar sua reelaboração, desenvolvendo um 
texto sobre o assunto e seus subtemas. 

Nas áreas de humanas, é importante expor de forma organizada e sequencial o 
assunto estudado, apresentado os conceitos de forma clara e concisa e, depois, 
exemplificando-os. 

Nas áreas de exatas, o aluno deve explanar o tema (e subtemas) através de 
exercícios resolvidos, explicando cada etapa da solução. 
 
 
 

Perda de qualquer avaliação escolar 
 

Caso o aluno, ao longo do ano, venha a perder alguma prova deverá pedir à 
secretaria, num prazo de 72 horas, um requerimento para alteração de nota anexado a 
um atestado médico. Este será encaminhado à direção/coordenação para deferimento 
ou não. 

A alteração de nota será feita da seguinte forma: 
Prova Específica – será realizada prova substitutiva, de acordo com o calendário, 

mediante o pagamento de R$ 45,00. 
 
Prova Anglo/ Prova Tarefa – será obtido através do percentual da PE e multiplicado 

por 0,75. Não havendo a possibilidade da realização da Prova. 
 
Atividade – será resolvida de acordo com a orientação do professor. 
 
 

           Cálculo da nota anual 
 

A nota anual é obtida pela média ponderada das notas do 1º, 2º e 3º Trimestres, com 
os respectivos pesos:  1, 2 e 3. 
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Recuperações 
 
 

Recuperação Paralela (trimestral) 
 

O aluno que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) no trimestre terá a oportunidade de 
realizar outra prova com o mesmo conteúdo do trimestre. 

A nota recuperada será a média aritmética entre a nota trimestral e a da prova de 
recuperação. Caso a média não seja recuperada, mantém-se a nota trimestral. 

 
Aceleração Final 
 

Terão direito à aceleração final os alunos que obtiverem nota anual superior a 4 e 
inferior a 6 em, no máximo, três componentes curriculares (disciplinas). 

Este processo será composto de dois instrumentos de avaliação: um trabalho feito 
em sala de aula e uma prova dissertativa. A nota será a média aritmética dessas duas 
notas: 

 

2

aceanual
final
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Será aprovado o aluno que obtiver Nfinal maior ou igual a 6,0 
 
OBS.: Aos alunos em recuperação ou aceleração, será obrigatória a frequência 

às aulas de reforço, tendo que assinar a lista de presença sob responsabilidade do 
professor. 

 



 

 

Prova Anglo (PA) 

 
 

As avaliações bimestrais serão aplicadas em dois dias: 
• 1º dia: P1 / P3 / P5 / P7 
• 2º dia: P2 / P4 / P6/ P8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          As questões serão de múltipla escolha, com quatro alternativas (6º ao 8ºano) e com 
5 alternativas (9º ano), sendo apenas uma delas correta. 
 

Nas tabelas a seguir, informaremos a estrutura das provas, bem como as aulas que 
correspondem ao período de semanas indicadas para cada uma delas. 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tarefas Complementares – TC ONLINE 
 

 

 

       TC Online - é um dos recursos oferecidos pela Solução Educacional Anglo, disponível 
na plataforma Plurall em dois formatos:  

 
Dose Mínima  
É um Conjunto de questões que permite à escola uma avaliação processual da 
aprendizagem de seus estudantes. São exercícios semelhantes aos que realizarão nas 
tarefas de casa e nas provas bimestrais, mas sempre no formato de múltipla escolha, 



 

 

viabilizando assim, relatórios de resultados – para mensurar o desempenho e até seu 
engajamento, por meio do Plurall.  
 

6º e 7º ano  
 

      Para 6º e 7º ano, a Dose Mínima será disponibilizada por módulo e sua composição 
será relativa à quantidade de aulas dos módulos:  
Módulos com 1 a 2 aulas = 1 questão (de múltipla escolha);  
Módulos com 3 a 4 aulas = 2 questões (de múltipla escolha);  
Módulos com 5 a 6 aulas = 3 questões (de múltipla escolha).  
 
8º e 9º ano 
 

       Ao longo do ano, os alunos têm acesso a dez (10) Doses Mínimas, cuja resolução 
poderá ser feita em casa, como uma tarefa digital adicional, ou em contraturno, como 
atividade extra na escola. Os conteúdos abordados nessas questões seguem as semanas 
de programação do calendário Anglo.  
Cada Dose Mínima é composta por:  
8º ano – 19 questões (4 de Língua Portuguesa, 4 de Matemática, 3 de Física, 2 de 
Biologia, 3 de História e 3 de Geografia);  
9º ano – 19 questões (4 de Língua Portuguesa, 4 de Matemática, 3 de Física, 2 de 
Química, 3 de História e 3 de Geografia).  
 
Dose para Leão  
 
6º e 7º ano  
 
Conjunto de questões, de formatos variados, com um nível de complexidade mais 
elevado. Com base no desempenho mensurado na Dose Mínima, a escola poderá utilizar 
exercícios/atividades desta seção para aprimorar os pontos fortes de seus estudantes. Os 
assuntos explorados nas questões do Dose para Leão seguem a mesma dinâmica 
indicada na Dose Mínima (atividades divididas por módulos). 
 

 A composição da Dose para Leão será relativa à quantidade de aulas dos módulos:  
 

Módulos com 1 a 2 aulas = 2 questões (1 de múltipla escolha e 1 dissertativa);  
Módulos com 3 a 4 aulas = 3 questões (1 de múltipla escolha e 2 dissertativas); 
Módulos com 5 a 6 aulas = 5 questões (2 de múltipla escolha e 3 dissertativas). 14  
 
8º e 9º ano  
 
Conjunto de questões, de formatos variados, com um nível de complexidade mais 
elevado. Com base no desempenho mensurado na Dose Mínima, a escola poderá utilizar 
exercícios/atividades desta seção para aprimorar os pontos fortes de seus estudantes. Os 
assuntos explorados nas questões do Dose para Leão seguem a mesma dinâmica 
indicada na Dose Mínima (10 conjuntos de atividades por ano, divididos nas mesmas 



 

 

semanas). Pela natureza desse complemento, o número de questões/atividades é 
variável ao longo das semanas. 
 
 

As Apostilas 
 
 

O Colégio  Anglo  tem,  como  linha  condutora  no  desenvolvimento  dos  
conteúdos,  o apoio  das  apostilas  Anglo,  digitalizadas  na  plataforma  Plurall,  com  
acesso  através  do Learning Book. Tal procedimento traz muitas vantagens para você 
aluno. Ao navegar por este material, você perceberá  que  ele  é  composto  de  uma  
parte teórica e outra de exercícios subdividida em duas: Exercícios Propostos e Tarefa de 
Casa. Na  parte  teórica  encontra-se  um  resumo  do  conteúdo  (teoria  da matéria)  que  
será trabalhado com você em aula, além de textos importantes, tabelas, gráficos, 
cronologias, gravuras e outros dados essenciais. Na parte de exercícios encontram-se 
questões para que você possa fixar o conteúdo trabalhado e refletir sobre ele. Em geral, 
aconselha-se que você utilize as apostilas da seguinte forma: Antes de você ir à aula, 
tome ciência do assunto que será desenvolvido; para isso, leia o resumo das aulas, 
destaque as palavras desconhecidas, faça perguntas sobre o que você leu,  levante  
hipóteses. Mantenha seu Chromebook sempre  carregado  para a  aula e organize  os  
demais  materiais  (cadernos,  lápis,  borracha,  régua,  dicionário,  etc). Durante  a  aula,  
preste  muita  atenção  nas  explicações  do  professor,  anote  o  que  julgar importante 
eo que o professor pedir. Mantenha o caderno limpo e organizado! Faça todos os 
exercícios com garra. Pergunte suas dúvidas. Em casa, reveja suas anotações sobre a 
aula, refaça os exercícios que julgou difíceis. Faça as tarefas de casa com afinco. 

 
 

Plantão de dúvidas  
 
 

Além de dar aulas, o professor do Anglo também orienta o estudo de sua matéria. 
Quando surgirem dúvidas o aluno (6º ao 9º ano) poderá frequentar o plantão de estudos 
ou tirar dúvidas na Plataforma de Estudos “Plurall”.  
 

 

Comunicação: 

       As famílias poderão se comunicar com o Colégio Anglo Cerquilho através da 

secretaria e também por meio do aplicativo ClassApp.  

                                     



 

 

       O ClassApp é o aplicativo de comunicação escolar que conecta o Colégio Anglo 

Cerquilho com pais e alunos de forma fácil, simples e eficiente. Todos os comunicados 

como reuniões e eventos serão enviados por meio do aplicativo. 

       
 
 O ClassApp é uma ferramenta segura validada por especialistas em direito digital e que 
atende às normas exigidas pelo Marco Civil da Internet. É um sistema proativo que 
identifica o recebimento e leitura das mensagens em tempo real e, se necessário, envia 
lembretes redirecionando o conteúdo. 

 

O que o Anglo quer do aluno 
 

A. Assiduidade 
 
A falta a uma aula poderá significar a não assimilação de um curso inteiro. É 

necessário comparecer a todas as aulas. Se você faltar, terá que estudá-la com um 
colega que participou. Ainda assim, tendo dúvidas localizadas, procure o professor e/ou 
o plantonista. Se você não tomar essas providências, entenderá menos da aula seguinte 
e rapidamente o acompanhamento dessa matéria pode tender a zero. 
 

B. Pontualidade 
 
Deu o sinal de início da aula, o professor fecha a porta e começa a aula. Ninguém 

pode interrompê-la. É terminantemente proibido abrir a porta para entrar atrasado ou 
sair antes do término da aula. 
Horário de abertura do portão às 6h45 
Início das aulas pontualmente às 7h 
O aluno que chegar depois deste horário e o professor estiver na sala de aula, poderá 
entrar somente na segunda aula. 
Em caso de atraso para a segunda aula o estudante deverá trazer um atestado ou 
declaração médica e passar pela Coordenação para que seja concedida a entrada na 
terceira aula.  
Em caso de saída antecipada a Coordenação deverá ser previamente comunicada sobre 
esta necessidade via classApp ou telefone para que possa ser autorizada.  

 

 
C. Aula bem assistida 
 
Tenha sempre atenção à fala do professor e dos colegas. Faça os exercícios com 

dedicação. Coopere nas atividades em grupo. Corrija atenciosamente todos os exercícios. 
 

D.  Estude em casa 
Aula dada = Aula estudada 



 

 

 
Conforme orientação dada pelo professor, resolva sempre a tarefa de casa, além de 

tomar conhecimento das aulas posteriores, conforme descrito no item anterior referente 
às apostilas. Em caso de dúvidas, consulte o professor e os plantonistas. 
 

E. Recomendações 
 
Traga sempre consigo em aula: 
Apostila Caderno em uso 
Caderno para exercícios 
Estojo com lápis, régua, caneta esferográfica, canetas coloridas, borracha, etc. 
Seja educado dentro e fora da sala de aula, bem como na frente do colégio. 
 

 

 

 

Regras disciplinares 
Não é permitido: 
 

✓ Ficar fora da sala de aula, quando houver aula. 
✓ Indisciplina dentro ou fora da sala de aula, bem como na frente do colégio. 
✓ Comer em sala de aula. 
✓ Realizar outra atividade que não a determinada pelo professor. 
✓ Sair da aula sem a autorização explícita do professor. 
✓ Portar qualquer instrumento tele / radiofônico nas dependências do colégio. 
✓ Uso de qualquer peça de roupa que não seja o uniforme. 
✓ Chinelo, tamanco ou sandália com salto. 

 

Regras Disciplinares 

 
✓ O aluno deverá evitar ao máximo chegar atrasado à escola, mas quando ocorrer, o 

mesmo deverá solicitar a autorização por escrito na secretaria da escola, sem a qual o 
porteiro impedirá sua entrada. 

✓ Para que o atraso não se torne um hábito para o aluno, os pais serão comunicados pela 
escola caso este fato persista. 

✓ A saída antecipada deve ser evitada ao máximo. Em último caso, o responsável deverá 
encaminhar pedido por escrito (assinado) à coordenação. 

✓ Não serão permitidos jogos (ex. baralho, etc.), mesmo nos intervalos. 
✓ O aluno deverá entrar na sala de aula - sempre antes do professor, obedecendo aos 

sinais. 
✓ Os professores, monitores, funcionários e colegas deverão ser respeitados, favorecendo 

o bom andamento das aulas. 
✓ Uso obrigatório do uniforme. O aluno que não estiver devidamente uniformizado terá sua 

prontidão zerada nas matérias do dia e levará uma advertência por escrito que deverá 
ser assinada por um responsável. 

✓ Não será permitida a entrada de alunos na sala dos professores. 
✓ O uso da Internet nas dependências da escola fica restrito a realização de trabalhos 

escolares, o acesso a sites considerados impróprios implica a proibição da utilização da 
internet por um ano. 



 

 

✓ Não será permitido o uso e porte de telefones celulares durante o período de aulas. O 
celular será devolvido, pela coordenação, somente para o responsável do aluno. 

✓ É proibida a cópia de tarefas, principalmente nos intervalos e durante as aulas. O aluno 
que for pego copiando, perderá pontos de prontidão da matéria referente à cópia. A regra 
é a mesma para o aluno que emprestou a tarefa. 

✓ A fim de mantermos a higiene em sala de aula, os alunos deverão comer somente no 
pátio, inclusive na hora dos intervalos. Caso o aluno insista em comer em sala de aula 
será responsabilizado pela limpeza.    

 

Os alunos do estabelecimento, pela inobservância de seus deveres e 
obrigações, ficam sujeitos às seguintes penalidades: 

 
I – Advertência. 
II – Comunicação escrita aos pais ou responsáveis. 
III – Suspensão das aulas por três dias. 
IV – Expulsão definitiva da escola, com cancelamento da matrícula e 

expedição compulsória da guia de transferência. 
 
 

 

Os sinais 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horário de saída 

12h15  (6º, 7º, 8º) 

12h15 – terça, quinta e sexta-feira (9º) 

Aula Horário 

1ª Aula 7h 

2ª Aula 7h45 

Intervalo 8h30 – 8h50 

3ª Aula 8h50 

4ª Aula 9h35 

Intervalo 10h20 -10h45 

5ª Aula 10h45 

6ª Aula 11h30 



 

 

13h – segunda e quarta-feira (9º) 


