Sistema
Mackenzie
de Ensino

MANUAL
DO
ALUNO
Ano Letivo

2019
“Tudo o que ﬁzerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e
não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa
da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.”
(Colossenses 3.23,24)
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MISSÃO DO COLÉGIO:
•

Nossa missão, é o desenvolvimento pleno e
equilibrado do nosso aluno, a orientação cristã que
fundamenta nossa proposta, visando preparar o
nosso aluno para: o exercício consciente da
cidadania, o trabalho e a continuidade nos estudos
posteriores.

VISÃO DO COLÉGIO:
Ao longo de nossa existência, seremos:
• uma Escola que ensina com relevância e
dedicação;
• uma Escola que ministra cuidados com amor
preservando unidade e comunhão entre pais,
professores, direção e alunos;
• uma Escola Cristã Evangélica de referência em
São Paulo.

NOSSOS VALORES:
1. Amor
2. Compromisso
3. Justiça
4. Inovação
5. Humildade
6. Integridade
7. Competência
8. Transparência
9. Espírito de Equipe
10. Verdade
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REGIMENTO ESCOLAR
Direitos
São considerados direitos de todos os alunos:
1. Participar, em igualdade de condições, de todas as
atividades escolares.
2. Usufruir os benefícios de caráter educativo, recreativo e
social que a Escola oferece proporcional à série que cursar ou ao
coletivo.
3. Não ser discriminado por qualquer motivo de caráter
social, familiar, econômico e religioso.
4. Liberdade de expressão e organização.
5. Ter assegurado o direito aos estudos de recuperação,
que devem garantir-lhe novas oportunidades de aprendizagem.
Deveres
São considerados deveres de todos os alunos:
1. Comparecer assídua e pontualmente às aulas.
2. Tratar professores e funcionários com respeito.
a

3. Apresentar-se devidamente uniformizado para as aulas.
4. Evitar correrias, atropelos, algazarras e desordens em

geral a qualquer hora ou lugar da escola.
5. Zelar pelo edifício da escola, suas instalações, o
material didático e os móveis, ressarcindo os prejuízos quando os
causar, bem como aos pertences dos demais colegas.
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UNIFORME COMPLETO

G3 ao 9º ANO
Camiseta
Agasalho / Casaco
Jaleco (Laboratório)
Calçado adequado
Calça
Bermuda

Ensino Médio
Camiseta
Jaleco (Laboratório)
Calçado adequado
Calça do uniforme, Jeans ou Moleton
Bermuda

Normas e procedimentos
NÃO são permitidas as seguintes atitudes:
1. Comparecer ao Colégio com uniforme incompleto pois o
uso do mesmo é obrigatório. Caso aconteça, os responsáveis
deverão justiﬁcar o motivo. À partir da terceira ocorrência no
prazo de um mês o aluno será dispensado do dia letivo.
2. Atrasar em dias letivos (chegar no Colégio após às 07h10)
a partir da terceira ocorrência no prazo de um mês, o aluno será
automaticamente dispensado do dia letivo;
3. Entrar após o início da 2ª aula;
4. Comportar-se ou agir desrespeitosamente como:
a. Falta de respeito às autoridades, proﬁssionais da
escola e colegas;
b. Comportamentos desaﬁantes com confrontação
deliberada aos colegas, professores e/ou funcionários da escola.
c. Comportamentos contrários aos padrões éticos e
morais ou que sejam considerados fora dos princípios cristãos
norteadores da missão e valores da escola, como agressões
físicas ou verbais (insultos, ameaças, xingamentos, palavrões,
‘‘forças de expressão’’, etc.).
d. Resistência (seja ativa ou passiva) às solicitações dos
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professores quanto:
* Andar ou sair da sala sem permissão;
* Conversar em momentos inadequados na sala de aula;
* Brincadeiras que possam tumultuar a sala e/ou
distrair os colegas;
* Problemas de relacionamento com os colegas;
* Recusa em fazer a lição de sala.
5. Promover vendas ou compras, rifas, sorteios ou
similares (com ou sem a manipulação de dinheiro em espécie) de
qualquer natureza, tanto nas dependências internas da escola
quanto nos portões externos, com exceção aos eventos
especiais promovidos, informados e autorizados previamente
pela escola.
6. Namoro ou qualquer tipo de contato físico considerado
inadequado nas dependências do Colégio.
7. O uso em sala de aula dos seguintes aparelhos ou similares:
celular, mp3, fones de ouvido, notebooks, netbooks, tablets, etc.
8. Usar e/ou portar materiais, produtos ou quaisquer
equipamentos estranhos ao uso ou fora do interesse das
atividades da aula ou do colégio.
9. Trazer brinquedos ou quaisquer objetos, não autorizados
ou solicitados como complementares às atividades de aula, que
ofereçam risco às pessoas ou que desvirtuem dos objetivos das
aulas e demais atividades da escola.
10. Uso ou divulgação de matérias, objetos, impressos ou
similares que contenham apelo pornográﬁco.
11. Entrar ou sair da sala de aula, sem autorização do
professor, Coordenação ou da Direção.
12. Portar, manipular ou fazer uso de bebidas alcoólicas,
cigarros e/ou entorpecentes nas dependências do Colégio.
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Medidas Corretivas / Ocorrências
Caso sejam observados quaisquer comportamentos ou
atitudes contrários às determinações da escola e esgotadas
todas as possibilidades de solução amigável, a Direção da Escola
bem como a Equipe de Gestão Pedagógica podem, no exercício
de seus papéis, aplicar as seguintes medidas disciplinares
corretivas:
1. Advertência verbal;
2. Advertência escrita;
3. Perda de privilégios;
4. Suspensão (de 1 a 3 dias);
5. Convite a se retirar da Instituição.
HORÁRIO DAS AULAS**

Início

Término

Ensino Médio e 9º ANO

07h10

13h20

Ensino Fundamental II (6º ao 8º)

07h10

12h30 / 13h20*

Ensino Fundamental I

13h00

17h30 / 18h20*

Ed. Infantil (Grupo 4 e Grupo 5)

13h00

17h50

Ed. Infantil (MiniGrupo e Grupo 3) 13h00

17h30

*Horários variáveis de acordo com a carga horária do dia (Veriﬁcar Quadro de Horários
da respectiva turma).
**Os alunos têm autorização para lancharem na última aula (12h30/17h30), sendo que
o lanche deve ser prático (barra de cereal, fruta, "Club Social", etc...). O lanche deverá
ser trazido de casa ou comprado com antecedência na Cantina, na hora do intervalo da
turma.

PERÍODO INTEGRAL
Ed. Infantil e Fund. I

07h00
8
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Uniforme Escolar
É obrigatório o uso completo do uniforme durante a
permanência do aluno nas dependências da escola, quer seja no
período de aulas quer seja para outras atividades pedagógicas,
como aulas de reforço ou recuperação. Em dias frios, é
aconselhável que os alunos utilizem uma outra blusa. Em
nenhuma hipótese será permitida a entrada de alunos que não
estejam trajando o uniforme designado pela escola. Para tanto,
recomendamos aos pais e/ou responsáveis que adquiram com a
devida antecedência as peças complementares ou para
substituição, a ﬁm de que os alunos não sejam prejudicados
tanto nas atividades diárias quanto nos períodos estipulados de
avaliação.

Obs.: Não será permitido modiﬁcar a estrutura do uniforme, tais
como: cortar a gola da camiseta, rasgar ou retalhar a calça, etc.
Conforme o dano causado, o aluno deverá comprar um novo
uniforme.
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Dicas e Orientações

– Acesse o site do colégio (www.cbvm.com.br), redes
sociais e outros portais disponíveis;

– Estabeleça bom relacionamento com todos os seus
colegas, professores e funcionários do CBVM;

– Evite trazer objetos de valor e dinheiro em excesso: cuide
de seus objetos pessoais. O CBVM não se responsabiliza por
extravios;

– Identiﬁque seus pertences pessoais (livros, mochilas,
cadernos, blusas, etc.);

– Nos horários de entrada e saída das aulas, evite
permanecer em aglomerações.

– Recomendamos que ao sair das dependências do
CBVM rume diretamente para sua casa;

– Não converse com estranhos, principalmente se estiver
sozinho;

– Nunca reaja se for abordado por ladrões.

10

Manual do Aluno 2019 - Colégio Batista de Vila Mariana

11

cbvm.com.br
/ColegioBatistaVilaMariana
/CBVM1
@cbvmoﬁcial
/user/cbvmvideos

R. Joaquim Távora, 618
Vila Mariana - São Paulo / SP
Fone: (11) 5575-8900
cbvm@cbvm.com.br

