
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Missão 

Formar pessoas justas e solidárias, comprometidas com seu projeto de vida, com o outro e 

com o meio. Jovens capazes de trilhar caminhos com autonomia e liberdade de escolha, 

sobre a base construída por uma sólida aprendizagem de conteúdos, atitudes e 

procedimentos. Cidadãos críticos e conscientes, que saibam se posicionar, fazer escolhas 

responsáveis e participar ativamente da nossa sociedade. 

No Anglo 21, os alunos são convocados a trocar, discutir, refletir e desenvolver posturas 

solidárias e participativas. Para tanto, investimos em situações que os colocam no papel 

central da proposta educativa, que promovam saberes que lhes proporcionem não só o acesso 

à informação, mas a habilidade de lidar com ela para solucionar problemas e inovar. Nossa 

missão é ajudar os alunos a desenvolverem capacidades de comunicação e de trabalho em 

equipe; a se interessarem pelos assuntos que vivenciam e lhes dizem respeito; a encontrarem 

sentido e relação entre o estudado nos livros e a vida fora da escola; a respeitarem a 

diversidade e a individualidade; a terem uma sólida formação acadêmica. 

 

Valores 

Autonomia: Agir de acordo com princípios e valores construídos, agir pelo bem. 

Cooperação: Atuar em parceria e com diálogo, em busca de um objetivo comum. Construir 

relações que valorizem a complementariedade, que sejam motivadoras e acolhedoras. 

Protagonismo: Dar sempre o melhor de si para atingir o objetivo proposto. Acompanhar e 

assumir os resultados de suas ações. 

Respeito: Atuar com interesse verdadeiro pelo outro. Zelar pela preservação de um 

ambiente respeitoso e de convivência harmoniosa. 

Excelência: Ser comprometido com a excelência acadêmica, mas também com atitudes 

virtuosas e com a constante busca pelo aprendizado e crescimento pessoal. 

GUIA DE CONVÍVIO 2020 
Ensino Médio 



 

1.   POSTURA ESPERADA DO ALUNO 

Esperamos do aluno do Anglo 21 que: 

 Trate com respeito todos na comunidade escolar; 

 Seja assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres 

escolares; 

 Participe das atividades desenvolvidas na escola; 

 Siga as orientações dos professores relacionadas ao seu processo de aprendizagem e 

às dinâmicas propostas em sala de aula; 

 Contribua para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração, na 

escola, de todos os alunos; 

 Zele pela preservação, conservação e limpeza de instalações, materiais, mobiliário 

e espaços da escola. 

 

2.   ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS 

1º ano do Ensino Médio  

Aulas da manhã: 7h15 às 13h 

 

Aulas da tarde: 

Segunda – 14h às 15h30 – Espaço de Estudo 

Terça – 14h às 15h30 – Projeto  

Quarta – 14h às 15h30 – Oficina 

Quinta – 14h às 16h – Prova  

Sexta – 14h às 16h - uma vez ao mês, Assembleia  

 

Plantão de dúvidas e estudo: 

Segunda – 15h30 às 18h  

Terça – 15h30 às 18h   

Quarta – 15h30 às 18h  

Quinta – 16h às 18h  

Sexta – 14h às 18h 

 



 

Plantão de redação: 

Segunda – 14h – 15h30 – semanalmente 

Quarta – 14h – 15h30 - quinzenalmente 

 

2º ano do Ensino Médio  

Aulas da manhã: 7h15 às 13h 

 

Aulas da tarde: 

Segunda – 14h às 15h30 – Projeto 

Terça – 14h às 15h30 – Espaço de Estudo 

Quarta – 14h às 15h30 – Oficina 

Quinta – 14h às 16h – Prova  

Sexta – 14h às 16h - uma vez ao mês, Assembleia  

 

Plantão de dúvidas e estudo: 

Segunda – 15h30 às 18h  

Terça – 15h30 às 18h  

Quarta – 15h30 às 18h 

Quinta – 16h às 18h  

Sexta – 14h às 18h  

 

Plantão de redação: 

Terça   – 14h – 15h30 – semanalmente 

Quarta – 14h – 15h30 - quinzenalmente 

 

 

 

 

 



 

3ª ANO DO ENSINO MÉDIO  

Aulas da manhã: 7h15 às 13h 

 

Aulas da tarde: 

Quarta – 3º ano A - 14h às 15h30 – Sociologia/atualidades 

Segunda – 3º ano B - 14h às 15h30 – Sociologia/atualidades  

  

Plantão de dúvidas e estudo: 

Segunda – 14h às 18h  

Terça – 14h às 18h  

Quarta – 14h às 18h 

Quinta – 14h às 18h  

Sexta – 14h às 18h  

 

Plantão de redação: 

Quinta – 14h – 16h – 3º ano A 

Sexta – 14h – 16h - 3º ano B 

 

 A entrada e a saída dos alunos do Ensino Médio devem ocorrer pela Portaria 1. 

 Alunos que chegam à escola antes das 7h devem aguardar no pátio de entrada até à 

liberação das catracas, às 7h. Das 7h às 7h10 os alunos aguardam o início das aulas nos 

pátios internos. Após o sinal das 7h10, os alunos podem se dirigir para as salas de aula. 

 Ao término da última aula, os alunos devem desocupar as salas, para que a equipe 

de limpeza inicie seu trabalho. Alunos que vão embora acompanhados devem 

aguardar próximo à Portaria 1. Nossos profissionais não podem deixar o portão em 

busca dos alunos que, eventualmente, demorarem a comparecer à portaria. 

 Saídas antecipadas só serão autorizadas se forem informadas pelo e -mail 

saidamedio@colegioanglo21.com.br ou via aplicativo na área Atendimento, 

seguindo o caminho: Atendimento > Solicitar atendimento > Coordenação > Autorizar 

a saída. Por alterar a rotina pedagógica, saídas antecipadas devem ser evitadas. 

 O intervalo de almoço é das 13h às 14h. 
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 Os alunos devidamente autorizados por pai, mãe ou responsável, por meio de 

formulário de autorização de saída, poderão sair das dependências da escola no 

horário do almoço. 

 Após o almoço, os alunos deverão estar nas dependências da escola, no mínimo, cinco 

minutos antes do início das atividades da tarde, que começam às 14h. 

 

3.   ATRASOS E FALTAS 

 A pontualidade é fundamental para o bom desempenho escolar; portanto, os atrasos 

devem ser evitados. Reforçamos que atrasos prejudicam o aproveitamento escolar e 

interferem na dinâmica da aula, por isso não permitimos que alunos atrasados entrem em 

sala.  

 Em caso de atraso, o aluno não assistirá à primeira aula, deverá assinar a lista de atraso 

e aguardar até às 8h, para entrar em sala na 2ª aula. Caso a incidência de atrasos seja 

frequente, os pais serão chamados para esclarecimentos e orientação. 

 A entrada após as 7h55 somente será permitida se o aluno estiver acompanhado de 

seus responsáveis e mediante autorização da coordenação ou orientação educacional.  

 A pontualidade também será observada entre as aulas, após os intervalos e o almoço. 

Atrasos no retorno do almoço ou durante o período serão registrados como ocorrência. 

 As faltas do aluno em cada disciplina são lançadas semanalmente no sistema/portal. 

 Em caso de viagens durante o período letivo, o aluno e a família se 

responsabilizam pela eventual defasagem decorrente das faltas. 

 O aluno deve se responsabilizar por atualizar o caderno e outros materiais com 

as aulas perdidas, em casos de atraso, saída antecipada e falta – ainda que 

decorrente de viagem.  

 Caso o aluno falte em uma avaliação por motivo de saúde, ele terá direito a fazer a 

prova substitutiva, mediante a apresentação de um atestado médico (que deve ser 

entregue para a assistente de direção assim que voltar às aulas). Outras justificativas 

devem ser entregues por escrito e estarão sujeitas à análise e aprovação da 

coordenação e orientação. 

 

 

 



 

4.   UNIFORME 

 A obrigatoriedade do uso do uniforme escolar faz parte do regimento interno do Colégio 

(Artigo 56, inciso XIV), portanto, o aluno deve vir para a escola somente com as peças 

obrigatórias do uniforme: camiseta, calça ou short e agasalho da escola.  

 Se o aluno vier à escola com alguma peça que não seja do uniforme não poderá entrar 

na classe e circular pelo colégio até que consiga trocá-la pelo uniforme. Nós ligaremos para 

os pais para saber se querem trazer o uniforme de casa, levar o aluno de volta para casa ou 

encontrar alguma outra solução para que ele esteja adequadamente uniformizado e possa 

voltar a frequentar a aula. 

 O uso de tênis é obrigatório nas atividades de laboratório, nas aulas de Educação Física 

e nas práticas esportivas do período da tarde.  

 O avental é obrigatório nas atividades de laboratório. 

Contamos com a colaboração da família para o controle do uso do uniforme antes de o aluno 

sair para a escola. 

 

5.   PERTENCES 

 Para evitar perda e extravio de qualquer bem, recomendamos que todos os pertences 

sejam identificados com o nome completo do aluno. 

 Recomendamos aos alunos que escrevam seu nome completo no avesso de cada peça do 

uniforme. 

 Objetos de valor e grandes quantias em dinheiro não devem ser trazidos para a escola. Não 

nos responsabilizamos por perdas ou danos de qualquer natureza. 

 Caso sinta falta de algum pertence, o aluno deve procurá-lo nos “Achados e Perdidos”, 

junto ao inspetor do andar, ou comunicar a auxiliar de coordenação. Nossos profissionais 

tomarão as medidas possíveis e farão todos os esforços cabíveis para ajudar o aluno a encontrar 

o item perdido. 

 É proibido trazer para a escola qualquer objeto ou material que represente perigo para a 

saúde ou que coloque em risco a segurança e a integridade física e moral própria e de outrem. 

 

 

 



 

6.   USO DE CELULAR E APARELHOS ELETRÔNICOS 

 O uso do celular em sala de aula só será permitido como ferramenta pedagógica 

e quando autorizado pelo professor. 

 Sem a devida autorização do professor, o uso de celulares, fones e aparelhos eletrônicos 

em sala de aula é proibido. Celulares, fones e aparelhos eletrônicos devem ficar sempre 

guardados na mochila durante o período das aulas. 

 Como não é permitido atender ou fazer ligações, nem enviar qualquer tipo de mensagem 

eletronicamente durante o período de aulas, pedimos que os pais não entrem em contato com 

seus filhos durante o período escolar. Caso seja necessário comunicar-se com ele com 

urgência, entrem em contato com a orientação ou coordenação. 

 Filmar, gravar, fotografar ou compartilhar imagens e vídeos de aulas, colegas e 

funcionários da escola sem autorização prévia dos envolvidos configura violação de lei e dos 

valores do colégio e, portanto, é proibido. 

 Caso o aluno desobedeça essas determinações, o aparelho será imediatamente retirado 

do aluno e encaminhado para a secretaria. O aparelho só poderá ser retirado na secretaria 

pelos responsáveis, mediante assinatura de termo de responsabilidade, entre 8h e 17h. 

 

7.   SAÚDE 

 A escola não irá, sob nenhuma hipótese – nem mesmo a pedido do responsável –, 

ministrar qualquer tipo de medicação quando não houver autorização por escrito. 

 Sempre que o aluno não se sentir bem durante o período escolar, a família será informada 

por telefone. 

 Em caso de necessidade de medicação, pedimos aos pais que discutam com o médico 

uma forma de conduzir o tratamento sem envolver a escola, sempre que for possível. Isso 

evita a circulação de medicamentos no ambiente escolar e favorece o controle de sua 

administração. 

 Quando for inevitável ministrar algum medicamento no horário escolar, os responsáveis 

devem comunicar a auxiliar de enfermagem do colégio, por escrito, orientando-a quanto à 

dosagem, ao horário e a eventuais cuidados. Solicitamos que não enviem para a escola 

medicamentos sem prescrição médica, e que orientem seus filhos a não os trazerem. 

 Caso identifiquem em seu filho algum sinal de uma possível doença infecciosa e de 

fácil propagação, os responsáveis devem comunicar a escola, pessoalmente ou por telefone. 



 

Após afastamento por motivo de doença infectocontagiosa, o aluno deve apresentar, na volta 

à escola, atestado médico que o libere para o retorno às aulas. A escola deve ser informada 

da natureza da doença, a fim de, por sua vez, informar aos demais pais sobre o caso e sobre os 

riscos de uma possível transmissão. 

 

8.   ALIMENTAÇÃO 

 O Anglo 21 valoriza a alimentação saudável e ensina a importância dessa prática aos 

alunos desde as séries iniciais. Diariamente, os alunos têm um horário para tomar lanche na 

escola. O lanche pode ser adquirido na cantina ou ser trazido de casa pelo aluno, neste 

segundo caso, respeitando a Lista de Restrições Alimentares publicada em nosso site 

www.somosanglo21.com.br/alimentacao. Portanto, solicitamos aos alunos e às famílias que 

compartilhem essa prática conosco, a fim de preservar a saúde e manter bons hábitos 

alimentares. 

 Os serviços de alimentação oferecidos na escola (lanche e almoço) são fornecidos pela 

Sanutrin – empresa especializada na prestação desse serviço. 

  O cardápio mensal de almoço encontra-se publicado no aplicativo, assim como o 

contato das nutricionistas que planejam, orientam e acompanham o trabalho nutricional na 

escola. 

 A cantina não vende refrigerantes, frituras ou salgadinhos. 

 A cantina está autorizada a vender para os alunos somente nos horários de recreio e de 

almoço. Fora desses horários, sob hipótese alguma, a venda de alimentos será permitida. 

 Está disponível na área de convivência um aparelho de micro-ondas para que os alunos 

possam esquentar o alimento que trazem pronto de casa, mas salientamos que não haverá a 

possibilidade de guardá-lo em refrigeração.  

 

9. COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO 

 Nossa equipe educacional e pedagógica está à disposição para esclarecer dúvidas, 

prestar informações e manter comunicação sobre questões educacionais, pedagógicas, 

relacionais, emocionais e organizacionais. Sempre que necessário, indicamos que entrem em 

contato com a auxiliar de coordenação Ana Paula Oliveira via aplicativo ou por e-mail 

(ana.oliveira@colegioanglo21.com.br) 
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 A orientadora educacional do Ensino Médio é responsável pelo atendimento a pais e 

alunos e pelo encaminhamento das questões junto aos professores e à coordenação 

pedagógica. 

 O coordenador do segmento Ensino Médio é responsável pela formação e orientação 

dos professores, pela elaboração e acompanhamento do currículo junto ao corpo docente e 

pelos demais processos pedagógicos. 

 A equipe educacional/pedagógica poderá convocar os responsáveis pelo aluno para 

encontros individuais ou coletivos, sempre que considerar necessário, por telefone ou e-mail. 

 Os comunicados pedagógicos e funcionais são enviados pelo aplicativo. Para garantir o 

recebimento dessas comunicações, pedimos que informem à secretaria da escola qualquer 

mudança de endereço (eletrônico, residencial ou de trabalho). Caso não estejam recebendo os 

comunicados que a escola envia regularmente, solicitamos que entrem em contato conosco. 

 

10. CONVIVÊNCIA E BOM USO DO ESPAÇO COLETIVO 

 A fim de preservar um ambiente de convívio seguro e agradável para todos, não é 

permitido: correr nas rampas e nos corredores do prédio; 

 Utilizar linguagem ofensiva, como palavrões, insultos ou qualquer tipo de 

agressão verbal; cantar, citar ou reproduzir letras de música, ou qualquer outro 

produto midiático, que contenham esse tipo de linguagem. 

 O ambiente escolar não é condizente com manifestações excessivas de intimidade 

e comportamentos característicos de espaços privados. 

 Em nome da segurança e da organização dos espaços nos horários de entrada e 

saída e de intervalos, brincadeiras que envolvem bola e/ou corrida devem ser 

realizadas apenas nas quadras e no atrium do colégio. 

 É fundamental que as famílias estejam de acordo com os termos apresentados 

acima, para o bom desenvolvimento das relações com a escola, e que sejam 

parceiras na orientação e exigência de seu cumprimento. 

 

11.   POSTURA ESPERADA  

 Esperamos que o aluno:  

 Trate com respeito e gentileza todos na comunidade escolar;  

 Seja assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres escolares;  



 

 Participe ativamente das atividades desenvolvidas na escola;  

 Siga as orientações dos professores relacionadas ao seu processo de aprendizagem e às 

dinâmicas propostas em sala de aula;  

 Contribua para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração, na escola, 

de todos os alunos;  

 Zele pela preservação, conservação e limpeza de instalações, materiais, mobiliário e 

espaços da escola. 

 

12. OCORRÊNCIAS E SANÇÕES 

 Em caso de conflito, o primeiro procedimento adotado pela escola é a escuta de todas 

as partes envolvidas. Quando o aluno atua em desacordo com as regras e os valores do Anglo 

21, o Colégio toma as providências que considera necessárias e coerentes com a situação. 

Espera-se que o aluno seja responsável por qualquer dano – a um membro da comunidade 

escolar, ou equipamento/instalação da escola – e procure repará-lo. 

 Não sendo possível ou suficiente a reparação, os responsáveis pelos prejuízos deverão 

indenizar as pessoas ou instituições lesadas.  

 A providência ou sanção a ser aplicada será sempre relacionada à gravidade do ato 

praticado e é decidida pela equipe pedagógica, de orientação, de coordenação e/ou direção 

da escola. 

 

São essas as providências/sanções mais comuns:  

 Ações que visem à reparação de danos materiais ou às relações;  

 Advertência escrita;  

 Advertência oral com ou sem comunicação aos pais;  

 Comunicação escrita aos pais;  

 Conversas coletivas na sala de aula;  

 Conversas individuais com o aluno;  

 Estabelecimento de acordos envolvendo o aluno e a família;  

 Estabelecimento de acordos individuais com o aluno;  

 Expulsão.  

 Suspensão por um dia ou mais;  

 

 



 

São consideradas atitudes graves:  

 Ações de desrespeito, de todas as ordens, incluindo as discriminatórias e 

preconceituosas, ao outro;  

 Agressão física ou verbal contra colegas e funcionários;  

 Atitudes não morais;  

 Atitudes que ferem a relação entre público e privado;  

 Brincadeiras ou piadas preconceituosas, discriminatórias ou ofensivas. 


