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Seja bem-vindo ao GRUPO PREVE!

Fundamentando seu trabalho na
qualidade do ensino, o Grupo Preve

Este boletim informativo tem como objetivo ajuda-lo a encontrar informaçoes sobre procedimentos pedagogicos e administrativos, seus direitos e deveres. Leia com atençao e, em caso de
duvidas, estamos a disposiçao para esclarece-las.
Apresentamos, assim, as normas que se seguem como um exercício de cidadania, de responsabilidade e compromisso do aluno
consigo mesmo, com o outro, com o coletivo, e com a produçao
de conhecimento.
Esperamos que encontre em nossa escola as respostas para seu
crescimento academico e profissional. A escola nao esgota o conhecimento, mas ao terminar este ciclo, com certeza, voce se
sentira mais seguro, mais bem preparado e apto a procurar novos caminhos para seu aprimoramento pessoal e profissional.

atua na formação do jovem, plantan-

do o futuro e garantindo sua qualidade de vida. São mais de 40 anos de
experiência, o que qualifica o produto oferecido. Fruto do empenho dos
pioneiros, consolidamos e ampliamos nossa atuação, oferecendo a
formação integral do ser humano.
A tradição conquistada nesses anos
fez do Grupo Preve referência em
toda a região de Bauru, formando
cidadãos plenos em sua capacidade
de atuar no futuro. Assim, garantimos a formação daqueles que são e
irão construir o futuro da humanida-

Equipe Escolar do Ensino Fundamental II

de.

I- Horario de aulas
Ensino Fundamental II (6º à 9º ano)
Os alunos de 6º à 8º ano (entrada às 7h50 e saída às 12h20) e os alunos de 9º ano (entrada às 7h e saída
às 12h20) do período da manhã terão diariamente aulas de 50 minutos de duração cada uma, de segunda-feira à sexta-feira.
Os alunos de 6º à 9º ano do período da tarde terão diariamente aulas de 50 minutos cada uma, com entrada às 13h e saída 17h30, de segunda-feira à sexta-feira.
Intervalos: 9h30 às 9h50; 15h30 às 15h50.

II- Entrada de Alunos
1– Após o sinal do início das aulas, o acesso dos alunos atrasados à sala de aula será permitido apenas
com até 15 minutos de tolerância de atraso (3 vezes por mês).
2– Após a tolerância de 15 minutos, só será permitida a entrada do aluno na 2º aula, devidamente autorizado pela Direção, no máximo 01 (uma) vez por mês.
Importante:
Não será permitida a entra-

da do aluno na escola
usando shorts, top, minissaia, camiseta regatta,
blusas de alcinha, camisas
ou camisetas sobrepostas.

3– Após a entrada do professor na sala de aula, não será permitido o acesso do aluno, exceto com autorização da Direção.

III- Uniforme
1– Para maior tranquilidade da família e segurança dos alunos, a escola
adota uniforme de uso obrigatório (camiseta modelo da escola, calça jeans ou legging azul ou preta, calçado a vontade—exceto rasteirinha e chinelo—e blusa de frio modelo da escola, azul ou preta).
2– Para as aulas de Educação Física, o uniforme obrigatório é short
(altura do joelho)ou legging azul ou preta, camiseta modelo da escola e
tênis para prática esportiva.
3– O uniforme poderá ser adquirido nos endereços abaixo:
- Uni & Bau—Rua Monsenhor Claro, 3-49—Centro
Fone: (14) 3879-0051
- Rê Uniformes—Rua Gustavo Maciel, 19-72
Fone: (14) 3245-2992
4– Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do dia
03/02/2020.
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IV– Sistema de Avaliaçao
1– O sistema de avaliação baseia-se em 03 (três) médias trimestrais
agrupadas por disciplinas.
2– As médias trimestrais variam de zero a dez (0 a 10), e são publicadas
no site do colégio: www.grupopreve.com.br, através do portal com a senha individual do aluno ou responsável.
3– Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver, no mínimo, a soma
de 18 (dezoito) pontos, sendo média 6,0 ou mais em cada trimestre.
4– O processo de recuperação será realizado de forma contínua, paralela
e cumulativa ao final de cada trimestre durante o ano letivo.
5– Será dispensado do exame final o aluno que atingir no mínimo 18
pontos em cada disciplina.
6- A média de aprovação após o exame final será no mínimo 5,0 (cinco).
7– Os pais devem recorrer ao Portal do grupo Preve para ter um melhor
acompanhamento dos filhos (notas, faltas, trabalhos, tarefas, recados e
ocorrências)
Aluno online—nº da matrícula e senha. Para os novos alunos será disponibilizado após o inícios das aulas.

Observação
Após cada avaliação e
resultado das notas o aluno ou responsável poderá apresentar o pedido
de reconsideração junto
à direção da escola em

até 5 dias da divulgação
dos resultados. Mediante o resultado final
(aprovação ou retenção),
o prazo para reconsideração junto a escola é de
até 10 dias.

CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL II

Salvo os casos de insuficiência de frequência (é exigido 75% de frequência
mínima em cada disciplina), é considerado aprovado o aluno cuja média
for maior ou igual a 6,0.
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Direito dos Alunos
Reunião de Pais
Ao final de cada trimestre
será realizada uma reunião
de pais com os professores,
direção e coordenação para
que possam conversar sobre o rendimento escolar do
aluno.

Ter assegurado na escola um ambiente sadio, que lhe proporcione segurança e tranquilidade emocional, num clima pedagógico livre de tensões,
próprio para o desenvolvimento de suas potencialidades;
Ter assegurado o respeito aos direitos da pessoa humana e suas liberdades fundamentais;
Ter asseguradas as ótimas condições de aprendizagem, devendo ser-lhe
proporcionada ampla assistência por parte do professor e acesso aos recursos materiais e didáticos da escola;
Ter assegurada a defesa de qualquer sanção nos termos da Lei;

As datas serão enviadas
aos pais durante o ano letivo.
Importante
O aluno que não comparecer a avaliação por motivo
de doença, deve apresentar
atestado médico para que
possa fazer a segunda cha-

mada.
O aluno que não apresentar
atestado médico deverá
efetuar o pagamento de R$

Recorrer dos resultados das avaliações de seu desempenho.

Deveres dos Alunos
Comparecer, pontualmente e de forma participantes, às atividades que
lhe forem atribuídas, tendo no mínimo 75% de frequência em cada disciplina.
Obedecer às normas estabelecidas pelo código disciplinar da escola e às
determinações superiores;
Ter adequado comportamento social, tratando servidores da escola e
colegas com civilidade e respeito;
Cooperar para a boa conversação dos móveis, equipamentos e material

E vedado ao aluno
Ausentar-se da escola sem autorização da Direção.
Atentar contra o patrimônio da escola.
Participar de movimentos indisciplinares coletivos.

40,00 por disciplina, para
realizar a segunda chama-

Sançoes

da.
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Cabe à Direção a aplicação de sanções àqueles que
cometerem infrações previstas no Regimento, sendo
elas:
a) advertência oral;
b) Advertência por escrito, dando-se ciência ao responsável;
c) Suspensão das aulas até 05 (cinco) dias, com obrigatoriedade de apresentação dos trabalhos escolares, por escrito, previamente determinados pelo apoio pedagógico;
d) Impedimento de assistir às aulas ou participar das atividades do período em sala de aula;
e) Transferência compulsória realizada após reunião entre direção da
escola, aluno e seus responsáveis com o apoio pedagógico diante desta medida.

Estrutura e Atividades
A escola oferece Biblioteca, Laboratório de Ciências, Laboratório de Arte,
Quadra Poliesportiva, sala com Lousa Digital, sala da Escola da Inteligência,
sala Google, Laboratório de Informática, Departamento de Psicologia, entre outros.
Durante o ano, desenvolvemos com os alunos atividades como Circuito
Cultural, Olimpíada de Português, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de
Português, Olimpíada Esportivo-Cultural, Palestras da Escola da Inteligência.
No contraturno são oferecidas (valor a ser disponibilizado) aulas de desenho, teatro, música, futsal, ballet, robótica e artes marciais.

Objetos perdidos
Insistimos para que o luno não traga à escola objetos de valor, aparelhos
eletrônicos (salvo quando solicitado pelo professor), e identifiquem todos
os seus materiais. A escola não se responsabiliza por extravio ou danos
em objetos trazidos pelos alunos.

Parceria Escola da Inteligencia
É fato a afirmação de que emoções negativas afetam o desempenho escolar. Sendo assim, nossa escola, sempre preocupada com a
qualidade do ensino, em trabalhar valores, formação da cidadania e
fortalecimento emocional com nossos alunos, PREPARANDO-OS PARA A

Dr. Augusto Cury, escritor, psiquiatra e
pesquisador, é autor de 39 obras de

VIDA, firmou uma parceria com a Escola da Inteligência, criada pelo Dr.

psicologia aplicada. Publicado em 70

Augusto Cury, famoso psiquiatra, psicoterapeuta, escritor e autor da

países, foi considerado o escritor mais

Teoria da Inteligência Multifocal que analisa o funcionamento da mente
e os fenômenos que constroem pensamentos.
A Escola da Inteligência é um programa educacional que objeti-

lido da década, com mais de 24 milhões de livros vendidos. É autor da
Teoria da Inteligência Multifocal, que é
objeto de mestrado e doutorado inter-

nacional.

va desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. A metodologia promove, por meio da educação das emoções e da inteligên-

Dr. Augusto Cury é o idealizador do
Programa Escola da Inteligência e re-

cia, a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina,

nunciou

aprimoramento das relações interpessoais e o aumento da participação

patrimoniais para democratizar o aces-

os

seus

direitos

autorais/

da família na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos - professores, alunos e familiares – são beneficiados com mais qualidade de
vida e bem-estar psíquico.
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Parceria Google for Education
Inovar na experiência de ensinar e aprender. Esta é a proposta do Preve em parceria com Google for Education, uma solução na área de educação que oferece a professores e alunos uma nova forma de estudo dentro e fora da sala de aula.
O serviço conta com toda facilidade, simplicidade, mobilidade e suporte dos produtos Google.
Pode ser acessado pelos nossos alunos por meio de uma conta (que será disponibilizada no início das aulas) – nome.últimosobrenome@grupopreve.com.br - em
qualquer dispositivo e dará acesso a todos os recursos do G Suite.

G Suite for Education desenvolve habilidades como colaboração, comunicação, criatividade e pensamento crítico, com um conjunto robusto de ferramentas e aplicativos. Possui aplicativos como Classroom, Drive, Gmail, Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentações e Agenda, entre outros,
recursos úteis para que os professores possam interagir um a um ou com toda a classe.
O Google Classroom (projetado com educadores), o que ajuda os professores a gerenciar sua sala de
aula de forma perfeita e sem usar papel. As ferramentas são fáceis de aprender e requerem pouco
conhecimento tecnológico, as configurações são simples com ferramentas adaptáveis a todas as salas
de aula.

A Tecnologia com base em nuvem permite facilidade e rapidez, pois as atualizações são automáticas,
de modo que professores e alunos sempre possuem os recursos mais recentes.
O Google Drive possui armazenamento ilimitado e não são exibidos anúncios no pacote de serviços
principais do G Suite.
É possível colaborar a qualquer momento, em qualquer lugar, em todos os dispositivos. O trabalho
permanece em um lugar com acesso seguro de todos os seus dispositivos.
Sua impactante tecnologia simplificada ajuda educadores a cumprir suas metas de desenvolvimento
dos alunos, aprendizado personalizado e melhor desempenho. Inclui ferramentas de produtividade

que economizam tempo e esforço, enquanto permitem mais horas para o ensino e a aprendizagem.

A “ Ficha Médico/
Social—Anamnese”
deverá ser preenchida e
assinada pelos pais ou
responsáveis e devolvida
à secretaria da escola em

Documentaçao Escolar
Todos os alunos deverão entregar na secretaria da escola, os documentos abaixo:
1– Histórico Escolar / Transferência Original
3– Certidão de nascimento/RG/CPF (1 cópia de cada);

até 3 dias úteis após seu

4– 1 foto 3x4 recente;

recebimento.

5—Uma pasta escolar com elástico.

1º Semestre:
Início ..................................27/01
Termino ............................30/06
Ferias............... 01/07 a 30/07

2º Semestre:
Início ..................................03/08
Termino ............................09/12

Feriados
Janeiro: 01 – Ano Novo
Fevereiro: 25 – Carnaval
Abril: 10 – Sexta-feira Santa/ 21- Tiradentes
Maio: 01 – Dia do Trabalho
Junho: 11 - Corpus Christi

Julho: 09 – Revolução Constitucionalista
Agosto: 01 – Aniversário da Cidade
1º TRIMESTRE
27/01 a 30/04 - 65 Dias
2º TRIMESTRE
04/05 a 31/08 - 63 Dias
3º TRIMESTRE
01/09 a 09/12 - 72 Dias

Setembro: 07 – Dia da Pátria
Outubro: 12 – N.S.Aparecida/ 15 – Dia do professor
Novembro: 02 – Finados/ 15 – Procl. República/ 20 – Consciência Negra (letivo
Dezembro: 25 - Natal

