Garra!
A imagem do leão representa o que se espera de você, aluno Anglo,
durante este ano. A garra, a liderança.... Tudo para se tornar o rei dos
bichos.
Será um ano em que você precisará mostrar sua firme vontade de estudar
para aprender, sua capacidade de organizar tempo e conhecimento, enfim,
sua garra de vencer os obstáculos e mostrar-se capaz.
Ano também de desenvolver a liderança - não dos outros, mas de si
mesmo. Domar a preguiça e o estresse e perceber que você tem muito
mais poder do que pensava.
Melhor: você não está sozinho. Aqui, pode encontrar apoio de amigos,
professores preocupados com você, coordenação que desde o início do
ano vem se desempenhando para tornar a escola cada vez mais completa
e o nosso apoio, da direção – estamos dispostos a ouvi-lo e ajudar você
nessa caminhada.
Prepare-se para ser rei, na sua vida, começando pela faculdade que você
escolher. Conte conosco!!
Elaine e Luís
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O ANO LETIVO NO NOSSO COLÉGIO
1. Calendário
O Calendário Escolar, além de sua função tradicional de marcar cronologicamente as atividades que
ocorrerão no ano letivo, tem a finalidade de registrar o compromisso que cada aluno tem com o trabalho
coletivo 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:
Comemorações Cívicas, Semana de Provas, etc.
O Calendário Escolar está sujeito a alterações. Por exemplo, datas festivas podem ser alteradas em virtude de
mudanças.
É de responsabilidade da direção /coordenação qualquer alteração no Calendário.
Consulte sempre seu calendário!!!
2. As Apostilas
O Colégio Anglo tem, como linha condutora no desenvolvimento dos conteúdos, o apoio do material didático
Anglo. Tal procedimento traz muitas vantagens para você aluno.
Ao examinar este material, você perceberá que ele é composto de: caderno-apostila, caderno de exercícios
(1º e 2º anos) e de livro texto. O material didático da 3º série é específico para o vestibular.
O caderno-apostila apresenta-se dividido em: Resumo do Conteúdo (teoria da matéria) que será trabalhado
com você em aula e Exercícios Propostos para fixar o conteúdo da aula.
O caderno de exercícios será utilizado em casa para que você possa fixar o conteúdo trabalhado e refletir
sobre ele. O livro texto apresenta o Conteúdo trabalhado (teoria da matéria) em sala de aula, mas de forma
mais aprofundada. Ele dá subsídios para a realização da tarefa encaminhando para um nível maior de
complexidade nas tarefas.
3. Plantão de Dúvidas Presencial
Além de dar aulas, o professor do Anglo também orienta o estudo de sua matéria. Quando surgem dúvidas o
aluno conta com uma equipe de plantonistas em dias pré estabelecidos para saná-las. É de grande
importância a presença do aluno pois terá um contato direto com o professor que também o orientará na
realização das tarefas.
Este plantão estará disponível ao aluno, conforme agendamento prévio com a coordenação.
4. O Fichário/Caderno
O fichário/caderno é material obrigatório e tem por finalidade arquivar anotações de aula e respectivas tarefas.
Todas as anotações deverão seguir critérios de organização, de modo que possam estar sempre acessíveis à
consulta.

O que o

quer de você

A. Assiduidade
A falta de uma aula poderá significar a não assimilação de um curso inteiro . É necessário comparecer a todas
as aulas. Se você faltar a uma aula terá que estudá-la com um colega que participou. Ainda assim, tendo
dúvidas localizadas, procure o seu professor ou busque auxílio no plantão de dúvidas Plurall. 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
(somente com a autorização do professor e em casos extremos) antes do término da aula.
C. Aula bem assistida
Tenha sempre atenção à fala do professor e dos colegas. Faça as anotações e os exercícios com dedicação.
Coopere nas atividades em grupo. Corrija atenciosamente todos os exercícios.
D. Estude em casa.
Procure sempre antecipar a aula que será dada, lendo o conteúdo e fazendo anotações prévias em seu
fichário/caderno. Reelabore suas anotações prévias juntamente com anotações de aula para
Lembre: AULA DADA AULA ESTUDADA NO DIA
E. Recomendações
Traga sempre consigo em aula:
Apostila-Caderno em uso;
Caderno
Fichário;
Estojo com lápis, régua, caneta esferográfica, canetas coloridas, borracha, etc.
Não é permitido:
Fumar.
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.
Entrar na sala dos professores
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.
Assistir às aulas sem uniforme.
Uso de boné.

Regras Disciplinares
 O aluno deverá evitar ao máximo chegar atrasado à escola, mas quando ocorrer, o
mesmo deverá solicitar a autorização via ClassApp para a Coordenação.
 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 via ClassApp à coordenação. As saídas antecipadas deverão ser feitas
necessariamente durante os intervalos (8h30/8h50 e 10h20/10h45), para não atrapalhar o
andamento das aulas.
 O aluno deverá entrar na sala de aula - sempre antes do professor, obedecendo aos
sinais.
 O aluno só poderá sair da escola mediante liberação feita pela Coordenação.
 Os professores, monitores, funcionários e colegas deverão ser respeitados, favorecendo
o bom andamento das aulas.
 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 por um
ano.
 É terminantemente proibido utilizar o telefone celular em qualquer local da escola,
durante o horário de aula, isto é, das 7h00 às 13h00; e no período da tarde, quando houver
aula. Se o aluno estiver manuseando o telefone durante a aula, o professor encaminhará o
aluno para a coordenação, e o aparelho só será entregue ao responsável pedagógico. O
processo é o mesmo se o aluno for pego manuseando o telefone em qualquer local da
escola, mesmo que não seja em horário de aula, a monitoria estará atenta.
 É obrigatório o uso do uniforme em todas as atividades da escola. Caso o aluno não
esteja com o uniforme completo, nas dependências do colégio, o mesmo será advertido por
escrito. A advertência deve ser assinada pelo responsável pedagógico e entregue à
coordenação no dia seguinte. Caso venha persistir, os pais serão comunicados pela escola
para reuniões individuais.
 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.
II.
III.
IV.
V.

Advertência
Comunicação escrita aos pais ou responsáveis
Suspensão das aulas por um dia.
Suspensão das aulas por três dias.
Exclusão definitiva da escola, com cancelamento da matrícula e expedição
compulsória da guia de transferência".

Os Sinais
MANHÃ

Atenção: O sinal indica o início das aulas, o professor não permitirá a sua entrada
após o início da aula. Portanto, se dirija à sala de aula assim que o sinal tocar.

Educação Física
A educação física do ensino médio ocorre às quintas e sextas-feiras, de acordo com o
calendário divulgado.

Aula dada, aula estudada...hoje

Em Casa
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. Organize todo o material necessário para a aula (apostila, cadernos,
lápis, caneta, borracha, régua, dicionário, etc.).
Após a aula, reveja suas anotações sobre a aula, refaça os exercícios que julgou difícil.
Estude a matéria dada e faça as tarefas de casa no aplicativo Plurall com afinco e em caso
de dúvidas, utilize o plantão 24 horas e os plantões presenciais. Nunca deixe de tirar suas
dúvidas.

Plurall

O Plurall é um novo conceito em estudos: educação sem limites. Associamos todo
embasamento pedagógico do material didático para desenvolver uma plataforma jovem,
dinâmica e interativa. Desperta o interesse de uma geração ultraconectada e transforma o
estudo em uma experiência muito além do universo escolar.
O Plurall disponibilizará:


Livro Digital

Você pode encontrar capítulos completos na versão digital do seu material didático,
proporcionando ainda mais praticidade e autonomia à sua rotina de estudos.


Estudo Orientado

Ambiente ideal para realizar tarefas e exercícios. Tudo isso seguindo as características
exclusivas do material didático do Colégio Anglo Cerquilho e colaborando com o
desenvolvimento linear do raciocínio lógico dentro e fora da sala de aula!


Plantão de Estudos

Acesso a milhares de perguntas já respondidas, o que dinamiza seu estudo e cria uma
rede de compartilhamento. A maneira ideal para entender todo e qualquer conteúdo escolar
que encontrou dificuldade. Além disso, você pode tirar novas dúvidas pelo tablet,
smartphone ou computador como numa aula extra, só que a qualquer hora e em qualquer
lugar. E o melhor: a resposta vem através de monitores mais do que preparados para
solucionar todas as dificuldades que surgem além da classe.


Evolução

Agora, a escola e os pais têm a possibilidade de acompanhar a evolução de cada estudante
através de dados confiáveis. E assim, compreender dúvidas e dificuldades, a frequência
dos estudos, individualizando comportamentos que possibilitam análises profundas da
evolução escolar.
Benefícios aos Alunos
– Acesso a banco de dúvidas com milhares de perguntas já respondidas;
– Conciliação do universo escolar com a rotina intensa do aluno;
– Respostas integradas ao material didático;
– Avaliação das respostas e marcar questões como favoritas!

Na Escola
Durante a aula, preste muita atenção nas explicações do professor, anote o que julgar
importante e o que o professor pedir. Mantenha o Fichário/Caderno limpo e organizado!
Faça todos os exercícios com garra. Pergunte suas dúvidas, NÃO AS LEVE PARA CASA.

Programa de Aprofundamento e Complementação (PAC)
Para o terceiro ano, temos um Programa de Aprofundamento e Complementação referente
a todas as disciplinas ministradas. São aulas, não obrigatórias, sobre as Obras Literárias
(OL) cobradas em alguns vestibulares como a Fuvest e UNICAMP, temas da atualidade e
aprofundamento em conteúdo que já foram trabalhados. Serão realizados também
aprofundamentos em Artes, sintonizados com o Enem e Vestibulares As datas dos PACs
estão previamente marcadas no calendário do colégio e os temas das aulas são divulgados
em sala de aula, nos murais e no site do colégio. Os PACs serão ministrados aos sábados.

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 Tatuí 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 por e-mail ou SMS.

SISTEMA DE AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS
SISTEMA DE AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS
A cada trimestre, você pode receber uma nota entre zero e dez. A nota mínima satisfatória
por trimestre é seis. Cada uma das três notas trimestrais inclui:
1. Prova Específica (PE): A prova específica é uma avaliação dissertativa, marcada no
calendário, contendo 10 questões com o conteúdo trabalhado desde o início do trimestre
até a data estipulada. Portanto, o aluno nunca pode se queixar para o professor ou para a
coordenação que não sabia da avaliação ou da matéria da prova. A nota da PE é de 0 a 10.

2. Prova Simulado (PS): A prova simulado é preparada pelo Sistema Anglo de Ensino, nos
padrões dos grandes vestibulares nacionais e as questões têm conteúdo do trimestre e
cumulativo. Ela consta de 90 questões, divididas em todas as disciplinas, com exceção do
terceiro simulado que é discursivo e com 16 questões. Durante o trimestre, serão realizados
2 simulados, conforme calendário, e será dada pela maior nota entre os dois. A nota será
dada pelo número de acertos, por disciplina.
3. Prontidão (PT): A prontidão (PT) é uma avaliação, contendo 90 questões testes retiradas
dos exercícios das tarefas já realizadas. Será feito 1 simulado por trimestre, para verificação
das tarefas feitas até a data estipulada no calendário. A nota do PT é dada pela pelo
número de acertos por disciplina e é dada de 0 a 10.
4. Orientação Educacional (OE): Este conceito (OE) confere ao aluno uma nota de 0 a 0,5
ponto em todas as disciplinas na média já fechada e antes da recuperação de acordo com
os critérios: relatório do Plurall, frequência nas reuniões de Orientação e organização do
Fichário/ Caderno. A Orientação Educacional ocorrerá mensalmente e em grupos em dias
pré-estabelecidos. O aluno apresentará o seu fichário devidamente organizado para a
Orientadora Educacional e receberá o auxílio necessário para organização de seu estudo
diário.

CÁLCULO DA MÉDIA TRIMESTRAL
A média trimestral é obtida pela média aritmética dos instrumentos de avaliação.

,

PT = Prontidão
PE = Prova Específica
PS = Prova Simulado
OE = Orientação Educacional

CÁLCULO DA MÉDIA ANUAL
A Média anual é obtida pela média ponderada das notas do 1º, 2º, 3º trimestre, com os
respectivos pesos: 1, 2 e 3

Recuperações:
RECUPERAÇÃO PARALELA (trimestral)
O aluno que obtiver nota inferior a 6,0 no 1º, 2º e 3º trimestre terá oportunidade à
recuperação contínua, será orientado a reelaborar as aulas e após o término do trimestre
realizará uma prova dissertativa, que está prevista no calendário escolar. 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 obtiveram nota anual superior a 4,0 e inferior
a 6,0 em, no máximo, três componentes curriculares (disciplinas).
Esse processo será composto de dois instrumentos de avaliação: um trabalho e uma prova
dissertativa. A nota da recuperação será a média aritmética dessas duas notas.
A sua nota final (NF) após a recuperação será calculada conforme fórmula abaixo, devendo
ser maior ou igual a 6,0 para aprovação:

OBS: Aos alunos em aceleração, será obrigatória a frequência nas aulas de reforço
(encontro com professor da disciplina).

Retenção: Se o aluno ficar retido, o responsável pode pedir revisão de notas. Não
concordando com a decisão da escola, tem até 5 dias úteis para entrar com recurso
junto à diretoria de ensino.

Perdeu alguma Avaliação?
Caso você, ao longo do ano, venha a perder alguma prova, específica (PE) deverá pedir à
secretaria num prazo de 72 horas, com pagamento de taxa e um atestado médico
comprobatório, uma segunda chamada da avaliação, a qual será submetido à
direção/coordenação para deferimento. Lembrando que esse procedimento só é deferido
quando realmente há uma comprovação de real impossibilidade por parte do aluno em
realizar a avaliação na data prevista em calendário. A coordenação pedagógica se reserva
ao direito de entrar em contato com o médico para consultas antes de deferir ou não o
pedido. Se a avaliação perdida for a PE, a prova sub será dissertativa. No caso de falta na
PS ou PT, esta não terá SUB; a nota dada será da PE, por disciplina, multiplicada por 0,75.
O aluno deverá juntar:
 Atestado médico que comprove impossibilidade de comparecimento à Escola na
data e horário da avaliação perdida;
 Pagamento de taxa R$ 30,00 (Trinta reais) para 2ª chamada / por prova.
As provas submetidas serão realizadas conforme calendário.
Ficará com nota zero o aluno que não realizar a segunda chamada. É responsabilidade do
aluno seguir os procedimentos acima.

Colégio Anglo Cerquilho
Preparando vencedores

