
 

 

 

INSTITUTO METROPOLITAN 

 

 

 

MANUAL DO ALUNO 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 
Introdução ..................................................................................................................................................................... 1 

Princípios de funcionamento do Instituto Metropolitan  ................................................................................................ 1 

Convivência..................................................................................................................................................................... 2 

Endereço ....................................................................................................................................................................... 2 

Matrícula ....................................................................................................................................................................... 2 

Prazos e solicitações .................................................................................................................................................... 2 

Cursos oferecidos ....................................................................................................................................................... 3 

Passe Escolar ............................................................................................................................................................... 4 

Carteirinha estudantil ................................................................................................................................................ 4 

Atrasos e saídas antecipadas .......................................................................................................................................... 4 

Calendário escolar ....................................................................................................................................................... 5 

Transferência de horário ................................................................................................................................................ 5 

Trancamento .................................................................................................................................................................. 5 

Desistência e Abandono ................................................................................................................................................. 5 

Direitos e deveres do corpo discente (regime escolar) .......................................................................................... 6 

Normas de utilização da Biblioteca ...................................................................................................................................... 8 

Frequência e compensação de ausência ........................................................................................................................................ 9 

Sistema de promoção e qualificação ............................................................................................................................... 10 

Frequência 10 

Provas substitutivas........................................................................................................................................................ 11 

Tratamento especial ........................................................................................................................................................ 11 

Serviço militar ................................................................................................................................................................ 11 

Estágios ......................................................................................................................................................................... 12 

Utilização do espaço físico ................................................................................................................................................ 12 

Horário de entrada e saída ............................................................................................................................................. 13 

Disciplina ...................................................................................................................................................................... 14 

Pagamentos e manutenção da bolsa de estudos ............................................................................................................ 14 

Considerações finais ........................................................................................................................................................ 15 

 



 

1 
 

Introdução 

 
 

Prezado aluno, mais um semestre se inicia. Agradecemos por você 

estar aqui. Para que nossa convivência seja harmoniosa e agradável é 

necessário que a educação e o respeito se façam presentes. 

 

Esse manual contém alguns princípios e regras gerais, entre deveres 

e direitos, que devemos seguir e observar, para que tenhamos boas 

lembranças do período que estivermos juntos. 

 

Ele ainda traz informações gerais sobre o funcionamento do Instituto 

Metropolitan, as quais devem ser lidas atentamente e consultadas sempre 

que necessário, pois por meio delas você poderá conhecer melhor a 

escola que escolheu como parceira no seu desenvolvimento profissional. 

 

Princípios de funcionamento do Instituto Metropolitan 

 

 Manual elaborado seguindo os preceitos do Artigo 6, inciso 

2º e 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

 Regimento Escolar  

 

   A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação e 

habilitação para o trabalho. 
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Convivência 
 

A direção pedagógica e os professores do Instituto Metropolitan estão à 

disposição para ouvir os alunos, discutir suas dúvidas, seus problemas e 

ajudá-los   a encontrar uma solução adequada.  

D es t e  modo, é necessário que o aluno trate a todos, colegas de sala e 

professores como gostaria de ser tratado, com cortesia e respeito. Pois todos 

estão empenhados na sua segurança e no seu bem estar. 

Com seu colega novato seja receptivo e educado, facilitando sua 

adaptação ao grupo. 

 

Endereço 
 

 Avenida São Jerônimo n.º 146, Jardim Bela Vista, Americana / SP  

e-mail: fale@institutometropolitan.com.br – fone: 3044-5696 / 99560-3261 

Matrícula 
 

    No ato da Matrícula o aluno trás os seguintes documentações xerox e o 

original para conferência: RG e CPF; 

Comprovante de Endereço atualizado; 

Histórico do Ensino Médio ou uma Declaração que está cursando o Ensino       

Médio; 

Certidão de Nascimento ou Casamento; 

01 foto 3x 4. 

 

Prazos e solicitações 
 

 Cancelamento/Trancamento de matricula: 3 dias  útil (Particular) 

 Carteira de transporte para cadastro: 5 dias úteis  

 Compensação de ausências: 2 dias  úteis 

 Declaração de Conclusão de Curso: Até 10 dias úteis 

 Declaração de escolaridade: 1 dias úteis 

mailto:fale@institutometropolitan.com.br


 

3 
 

 Termo e Convênio de estágio: 5 dias úteis 

 Dependência: 3 dias úteis 

 Diploma e Histórico Escolar:  até 120 dias úteis 

 Solicitação de Estágio: 5 dias úteis 

 Justificativa de faltas: 2 dias úteis 

 Levantamento Pedagógico: 7 dias 

 Prova Substitutiva: 5 dias úteis  

 Reabertura de matricula: 7 dias úteis 

 Transferência: Até 10 dias 

Cursos oferecidos 
 

Todos os Cursos foram aprovados conforme Deliberação CEE 105/2011 por meio de 

parcerias com instituições especialmente credenciadas, pelo Conselho Estadual de 

Educação.  

 

Cursos dos Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde 

 

 Técnico em Enfermagem 

 Técnico em Saúde Bucal 

 Técnico em Prótese Dentária 

 Técnico em Massoterapia 

 Técnico em Podologia 

 Especialização em Enfermagem do Trabalho 

 Especialização em Instrumentação Cirúrgica  

 

Cursos dos Eixos Tecnológicos: Gestão e Negócios 

 

 Técnico em Administração 

 Técnico em Contabilidade 

 Técnico em Logística 

 Técnico em Segurança do Trabalho 
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Passe Escolar 
 

Para solicitar o Transporte Urbano e/ou Suburbano, o aluno deverá verificar 

qual a Empresa de Transporte Público que irá utilizar, e procurar a secretaria da 

escola falar com: Fabiana  e/ou Alessandra. 

  

Carteirinha estudantil 
 

A carteirinha de identificação estudantil confeccionada pela secretaria é 

entregue ao aluno na sala de aula no primeiro trimestre  do curso. É necessário que o 

aluno entregue uma foto na secretaria com o pedido protocolado.  Aluno PRONATEC 

GRATUITO, para primeira via, PARTICULAR R$  25,00.  

Caso o aluno perca a Carteirinha de identificação Estudantil, poderá requerer a 

2ª via na Secretaria, mediante pagamento de taxa (segundo tabela vigente afixada na 

Secretaria). 

Atrasos e saídas antecipadas 
 

O professor fará a chamada às 7h 15min. (manhã), e às 11h50 (manhã) e  

19h15 (noite), e ás 22h:00 (noite) e o aluno entrando na sala após este horário ficará 

com falta na primeira aula. 

O aluno poderá entrar no período da manhã ás 8h30  (após o intervalo)  para 

assistir às demais aulas do dia;  e no período da noite até as 20h 30 min (após o 

intervalo), não sendo permitida a entrada do aluno após os horários estabelecidos. 

Caso haja necessidade de sair antecipadamente, não será permitido que retorne 

às dependências da escola e será lançada falta para o aluno.  
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Calendário escolar 
 

O calendário escolar será apresentado aos alunos na aula inaugural e será 

afixado no mural da sala de aula o cronograma de aulas, ficando disponível a todos. 

Transferência de horário 
 

Nos cursos oferecidos em turnos diferentes, a autorização para transferência de 

um turno para outro é de competência do Coordenador Pedagógico e só poderá 

ocorrer mediante a existência de vaga e/ou Turma. 

Trancamento 
 

O aluno que realizar o trancamento de matrícula estará sujeito a integralizar a 

matriz curricular atual com a anterior do curso. Situações em que poderão ocorrer o 

trancamento:  

Motivo particular e poderá voltar no prazo de 1 (um) ano para concluir o curso;  

O aluno reprovou em disciplinas e não tem possibilidade de cursar 

concomitantemente ao curso e deverá aguardar calendário e oferta das disciplinas 

para serem cursadas. 

Desistência e Abandono 
 

O aluno será considerado desistente, caso não comunique ou justifique suas 

ausências. Será caracterizado abandono do curso ausência superior a 30 dias. 

Conforme contrato de prestação de serviços: 

Cláusula 10.ª: O presente Contrato vigorará a partir da data da sua assinatura, e 
poderá ser rescindido na seguintes situações: 
 
1°- Pelo Contratante: por solicitação de transferência e/ou desistência formulada por 
escrito, em requerimento fornecido pela U.E. sendo necessário o recolhimento da taxa 
de rescisão contratual no valor de 3 (três) mensalidades atuais de acordo com 
orientações do PROCON. 
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2°- Pela Contratada: por desligamento nos termos de Regimento Escolar, por 
inadimplência, na forma da cláusula 7°, pelos meios expressos no parágrafo 2°, por 
desligamento do aluno que apresente atos de indisciplina, conduta ou atitude 
inadequada, falta de respeito com funcionários da U.E., não apresentação de 
documentos exigidos. 
 
Parágrafo Primeiro: Em qualquer dos casos previstos na cláusula 10ª, fica o 
Contratante obrigado a saldar o valor da taxa de Rescisão Contratual conforme a 
Cláusula 10ª, em que ocorrer o evento, além de outros débitos eventualmente 
existentes. 

 
Parágrafo segundo: A transferência e o trancamento serão requeridos por escrito, 
devendo ser realizados os pagamentos de taxas e emolumentos, de acordo com os 
valores determinados pela Contratada, o que será deferido, atendidos outros requisitos 
definidos na legislação de ensino, observando-se a apresentação de documento que 
comprove a quitação das parcelas escolares vencidas até a data do requerimento.  
 

Direitos e deveres do corpo discente (regime escolar) 
 

Seção I- Dos direitos 

Artigo 60-  São direitos dos alunos: 

I - Receber adequada orientação para realizar suas atividades escolares; 

II - Frequentar, além das aulas regulares, as sessões destinadas a trabalhos 

complementares, valendo-se da biblioteca e dos equipamentos das salas  especiais 

para aplicar sua cultura e  aperfeiçoamento  nas técnicas de trabalhos, respeitados 

os horários e programas do Cetoi; 

III- Organizar-se em associação de caráter técnico, científico cívico, 

educativo, esportivo ou literário, que tenha como finalidade cooperar com a 

Escola, seu objetivo educacional e elevação de seu nome, formar e 

desenvolver o espírito de iniciativa e a sociabilidade, devendo os referidos 

estatutos serem aprovados pela direção da escola; 

IV- Defender diretamente seus interesses individuais, sem necessidade de 

intermediários; 

V - Solicitar, quando necessário, os serviços dos setores escolares, que o 

atenderão de acordo com suas atribuições; 

VI - Frequentar, obedecidas às normas estabelecidas, todas as atividades da 

escola; 

VII -Tomar conhecimento do resultado de suas avaliações. 
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Seção II - Dos deveres 

Artigo 62 - Constituem deveres dos alunos: 

I- Zelar pelo bom nome do Cetoi, procurando honrá-lo com irrepreensível 

conduta e com o correto cumprimento dos deveres escolares; 

II- Acatar a autoridade do Diretor, dos professores e dos funcionários do Cetoi e 

tratá-los com urbanidade; 

III- Manter-se atento às aulas e desincumbir - se das tarefas que lhe forem 

atribuídas pelos professores, dedicando-se ao estudo e à execução dos deveres 

escolares; 

IV- Comparecer pontualmente às aulas, aulas de recuperação, avaliações, e 

demais atividades escolares previstas em calendário escolar; 

V- Tratar com urbanidade e civilidade os colegas; 

VI- Apresentar-se com asseio, decentemente trajado, de acordo com o uniforme 

especificado: calça jeans, camiseta branca com o logotipo da escola.  

VII- O aluno não poderá customizar a camiseta. Não será permitido saia acima do 

joelho e shorts. Os alunos matriculados pelo Pronatec estão sujeitos as publicações 

dos  editais. 

VIII- Colaborar na conservação do prédio, mobiliário escolar e de todo material de 

uso coletivo, concorrendo para que se tenha rigoroso asseio das dependências do 

Cetoi; 

IX- Observar, no recinto do CETOI  e  fora dele, conduta compatível com a 

disciplina e a boa ordem; 

X- Usar de probidade na execução de provas, trabalhos individuais e de grupo, e 

demais atividades discentes; 

XI- Indenizar o prejuízo quando produzir danos materiais ao CETOI ou em 

objetos de propriedade dos colegas, de funcionários ou de professores; 

XII- Comparecer com os materiais solicitados, devidamente  identificados, até a 

data determinada. 

 

Seção III - Dos impedimentos. 

Artigo 64 - É vedado aos alunos: 

I- Entrar em classe e dela sair sem permissão do professor, e do colégio, sem 

autorização da autoridade competente; 

II- Ocupar-se durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia; 
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III- Promover, sem autorização do Diretor, coletas e subscrições dentro ou fora 

do CETOI; 

IV- Formar grupos ou promover algazarras e distúrbios nos corredores ou pátios, 

bem como nas imediações do CETOI, durante o período de aulas ou fora dele; 

V- Impedir a entrada de colegas ao CETOI  ou em classe, concitá-los a ausência 

coletiva ou dela participar; 

           VI-        Trazer para a escola material estranho às atividades escolares; 

VII -      Proferir injúrias ou calúnias contra colegas, professores, funcionários da 

escola ou praticar contra os mesmos atos de violência; 

VIII -     Promover ou participar de movimentos de hostilidade ou desprestígio ao 

CETOI, a seus elementos, às  autoridades constituídas e aos Símbolos Nacionais; 

IX -       Praticar ato ofensivo à moral e aos bons costumes; 

X- Utilizar indevidamente das redes sociais ou aplicativos web para denegrir a 

imagem do colégio, colegas e comunidade educativa. 

XI- Fumar nas dependências da escola; 

XII- Portar ou induzir outros ao uso de substâncias que produzam dependência 

física e/      ou psíquica; 

XIII - Deitar e/ ou sentar nas calçadas, degraus e corredores; os alunos sentam   

nos degraus da escada; 

   XIV - Postura inconveniente de namorados em toda área da escola. 

   XV - Permanecer na escola sem comparecer as atividades escolares ( com exceção 

de casos especiais). 

           XVI - Usar linguagem agressiva, como palavrões; 

    XVII - Uso de chinelos, shorts, mini blusas, bustiês, inclusive regatas, calças e 

bermudas rasgadas e/ ou cortadas, roupas transparentes ou excessivamente 

justas; 

           XVIII - Entrar na escola com uniforme de time ou torcida organizada. 

 

Parágrafo Único: Só é permitido o uso de bermudas até a altura do joelho. 

 

Normas de utilização da Biblioteca 
    

 - Não será permitido consumir alimentos como: balas, doces, salgados, 

lanches, refrigerantes, chicletes entre outros, no interior dos laboratórios. 
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        - O uso dos laboratórios deverá, sempre, ser acompanhado pelo 

professor, restringindo-se à execução dos trabalhos e ou pesquisas. 

      - Empréstimo de livros, deverá solicitar na secretaria e levar para a 

Alessandra anotar o livro com data de entrega mínimo  com dois dias úteis 

máximo sete dias úteis a partir da data do empréstimo.  

 

IMPORTANTE: A não observância destes procedimentos deverá ser 

encaminhada à Secretaria para aplicação de medidas disciplinares. 

 

 SALAS DE AULAS: ENFERMAGEM / MASSOTERAPIA / PODOLOGIA  

 

- Será obrigatório o uso de jaleco com o logotipo da escola, Toca, 

Roupa e Sapato Fechado na cor Branca. 

 

 CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

  

- Será obrigatório o uso de jaleco com o logotipo da escola, Toca, 

Roupa e Sapato Fechado na cora Branca. 

 

 LABORATÓRIO DE PRÓTESE 

 

- Será obrigatório o uso de jaleco com o logotipo da escola, Sapato 

Fechado. 

Frequência e compensação de ausência  
 

1º A escola fará o controle sistemático da frequência dos alunos 

através de mecanismos descritos no Plano d e C urso , adotando as medidas 

necessárias para que os alunos possam compensar as ausências. 

 

2º As atividades de compensação serão programadas, orientadas e 

registradas pelo professor da classe ou da disciplina com a finalidade de 

sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas pela frequência irregular 

às aulas. 
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3º As atividades de compensação de ausência serão oferecidas aos 

alunos que tiveram suas faltas justificadas nos termos da legislação 

vigente, e de acordo com o que dispõe esse regimento. 

 

4º A compensação de ausência deverá ser requerida pelo pai ou 

responsável, ou pelo próprio aluno, quando maior de idade no primeiro dia em 

que retornar a escola. 

 

Importante: Para que o aluno tenha direito a compensação de 

ausências, o mesmo deverá justificar suas faltas através de: atestado 

médico, óbito, certidões de casamento. 

Sistema de promoção e qualificação 
 

Considera-se aprovado quanto à assiduidade e aproveitamento o aluno que 

obtiver: Frequência total e média final igual ou superior a 06 (seis); 

Para o aluno que demonstrar rendimento insatisfatório a recuperação será 

contínua e paralela. 

Frequência 
 

Participar de todas as atividades programadas pela escola. 

A frequência nas aulas é obrigatória, porém a Sequencial, objetivando que o 

aluno aproveite bem o curso, informa que a melhor maneira de concluí-lo sem 

problemas e perda de tempo é cumprir a frequência mínima exigida por lei que é 

de 75% de frequência às aulas. 

Lembrando que cada dia na escola tem 4 aulas, portanto um dia de ausência 

significa ter 4 faltas.  

Importante: Verifique sempre a carga horária das disciplinas para que você 

possa controlar a sua quantidade de faltas em cada uma. 

Lembrando que: nas disciplinas de 20 horas o máximo é de 5 faltas; nas de 

40 horas o máximo é de 10 faltas; e nas disciplinas de 80 horas o máximo é de 20 

faltas. 

ATENÇÃO: A Escola possibilitará aos alunos faltosos que ultrapassarem o 
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limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das aulas dadas na disciplina do 

módulo, atividades de compensação, destinadas a suprir lacunas de aprendizagem 

decorrentes, desde que permitido na legislação em vigor (DECRETO-LEI Nº 1044 – 

DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 – D.O.U DE 21/10/69) e para os casos que não 

estejam inclusos na legislação serão avaliados pela escola em Conselho de Classe, 

conforme Regimento Escolar (página  à ). 

Importante salientar que no atestado deverá constar o carimbo e o CRM do 

médico, o número do CID (Cadastro Internacional de Doenças) e não serão aceitos 

atestados com rasuras. Esse documento deverá ser entregue na Secretaria Escolar 

em até 5 (cinco) dias úteis, após o prazo de afastamento datado no atestado. 

Participe de todas as atividades programadas pela escola. 

Provas substitutivas 
 

Caso o aluno tenha perdido alguma prova, por motivo justificado, venha 

a perder uma ou mais provas, fará a 2ª chamada, nas datas previstas pela 

direção pedagógica. 

  A inscrição para a 2ª chamada será feita mediante a apresentação de 

atestado médico com o CID ou c a s a m e n t o ,  ó b i t o ,  J u i z  até 48 horas 

após a 1ª chamada. 

1º Retirar requerimento na secretaria e efetuar o pagamento de uma taxa 

na Secretaria no valor de R$20,00 (Vinte reais). (Para alunos Particular). 

2º O prazo para a solicitação das provas substitutivas não poderá 

exceder a 2 dias úteis a partir da data da prova, e deverá conter o motivo da 

perda. Caso seja doença ou trabalho anexar o atestado médico. 

3º Verificar as respostas dadas pela direção na Secretaria da Escola, 

no livro de protocolo, conforme a data estipulada no requerimento. 

Tratamento especial 
Deverá solicitar quando o aluno necessitar afastamento da escola nos 

casos de infecções, traumatismos, cirurgias, doenças contagiosas, etc. O aluno 

deverá apresentar atestado médico. 

Serviço militar 
Se o horário estiver coincidindo com as aulas, o aluno deverá procurar 
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a Secretaria para a compensação de ausências. As aulas deverão ser 

assistidas em outras turmas. No caso de GUARDA, deverá trazer o 

comprovante no dia seguinte à falta e entregar para os professores da sala. 

Os comprovantes médicos ou de trabalho deverão ser entregues para os 

professores da sala, para registro no diário e devolvido para o aluno protocolar. 

 

Estágios 
 

Informações sobre o estágio poderão ser adquiridas na  Secretaria ou 

com o Coordenador do Curso; 

Formulários e p l an i lh as  necessários para a realização do estágio 

estão d i s p o n i b i l i z a d o s  n o  s i t e  da escola - 

www.institutometropolitan.com.br; 

-O aluno deverá realizar o estágio durante o curso. Se o mesmo deixar 

de cumpri-lo deverá ser paga uma taxa (referente ao estágio) para realizá-lo 

após o término do curso, exceto alunos do Pronatec.  

 

OBS.: SÓ PARA ALUNOS DE ENFERMAGEM. PRÓTESE E SAÚDE 

BUCAL NÃO ENTRA. 

 

O aluno que optar por realizar o estágio na Unidade Escola (Instituto 

Metropolitan) deverá: 

 - Fazer o Seguro Pessoal obrigatório para frequentar as aulas de 

estágio; 

- Ter a Carteirinha de Vacinação com as 3 doses de Hepatite B e 

Tétano atualizados. 

Utilização do espaço físico 
 

-Colaboração com a limpeza do Instituto, mantendo limpo o mobiliário, os 

espaços de circulação e pátio, utilizando as lixeiras distribuídas pela escola; 

-Durante o intervalo deve-se dedicar as atividades de descanso e lazer; 

-Atenda à sinalização para volta à sala; 

Procure circular com tranquilidade pelas áreas internas da escola; 

-Os corredores deverão ser utilizados apenas para passagem; 

http://www.institutometropolitan.com.br/
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-Chegando à escola, dirija-se para sua sala e quando dela sair, procure 

áreas comuns como: biblioteca, cantina, pátio, etc.; 

-Em caso de aulas de laboratório, a g u a r d e  o  P r o f e s s o r ; 

-Esteja atento a seus pertences, a escola não se responsabilizará por 

objetos esquecidos ou perdidos nas dependências do Instituto Metropolitan. 

 

Horário de entrada e saída 
 

Entrada - Início das aulas: manhã às 8h00 min. e noite às 

19h00min. Os alunos terão uma tolerância de 15 min de atraso. Para que 

se ja permit ido a  entrada na sala após 20 minutos de inicio da aula, 

somente para os alunos com caso especial. São considerados casos 

especiais para entrada na escola, fora do horário normal: 

- Comprovação através de documentos de apresentação do aluno para 

serviço militar; 

- Comprovação através de documentos do aluno de seu local e horário de 

trabalho; 

- Comprovação através de documentos dos horários de transporte para 

alunos que residem em outras cidades; 

- Comprovação de exames  médicos ou laboratórios; 

Saída - Término da última aula: manhã às12h00min. e  noite às 

22h30min,. 

O aluno que porventura, necessitar sair antes da última aula, deverá 

fazer um pedido ao responsável de coordenação por escrito. Só sairá se 

entregar a autorização de saída na portaria. 

São considerados casos especiais para saída da escola, fora de horário 

normal: 

Comprovação através de documentos da apresentação do aluno para 

serviço militar ou comprovante médico; 

Comprovação através de documentos de horários de revezamento em 

seu local de trabalho; 

Comprovação através de documentos dos horários de transportes para os 

alunos que residem em outras cidades; 
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O aluno só poderá sair da sala, durante o horário de aula em caso de 

extremas necessidades; 

Não será permitido a qualquer aluno entrar em sala de outra turma para 

recados ou pedidos. 

Disciplina 
 

Na falta disciplinar o aluno será punido de acordo com o Regimento 

Escolar podendo receber: 

 

» ADVERTÊNCIA 

 

» SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES ATÉ 6 DIAS ( O 

aluno  suspenso não participará de qualquer ato escolar que se realizarem 

no decurso de sua suspensão e não haverá compensação de ausência e 

atividades avalia tórias substitutivas). 

 

» REPREENSÃO VERBAL E ESCRITA 

 

» EXPEDIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

 

Pagamentos e manutenção da bolsa de estudos 
 

Independente do programa de benefício adquirido pelo aluno, este 

poderá perder sua bolsa de estudos, caso deixe de cumprir seus 

compromissos com a escola. 

No ato da matrícula ou rematrícula solicite o calendário de parcelas 

do seu boleto ou carnê vigente. Nele está detalhado o plano de datas de 

vencimento com o desconto adquirido, caso o aluno participe de algum 

programa de benefícios; 

Para manutenção de bolsa, o aluno deverá obter média global mínima 

6,0; 

O atraso de mensalidades acarretará ao aluno a perda temporária 

dos benefícios, podendo ser restituídos logo que o aluno se torne 
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adimplente; 

Considerações finais 
 

Todas as ocorrências que infringem as normas de funcionamento 

serão anotadas no prontuário do aluno. 

Os casos não previstos nessas normas serão resolvidos pela equipe 

diretora da escola de acordo com os princípios, filosofia e regimento escolar. 

Procure ler atentamente nos murais da escola os comunicados dirigidos 

a você, eles evitarão desgastes desnecessários na relação entre você e a 

escola. 

Informando-se sobre seus direitos, deveres e funcionamento da escola 

aperfeiçoaremos o tempo, processos e melhoramos nossa comunicação e 

entendimento sobre os ocorridos. Com isso todos ganham! 


