ISEM

Família & Escola
Parceria fundamental para o
sucesso da Educação.

Prezados Pais ou responsáveis,
Esse manual contém informações importantes a respeito da rotina
de atividades do ISEM.
Acreditamos na importância de um relacionamento intenso entre
Escola & Família, em uma parceria que proporcionará melhores
condições para o pleno desenvolvimento de nossos educandos.
Estaremos sempre à disposição para esclarecer dúvidas, orientar e
atuar em conjunto, pois havendo um vínculo de confiança entre família e
escola, o aluno aprenderá mais facilmente a ter responsabilidade com
sua vida escolar, e mais positivos e significativos serão os resultados na
sua formação.

Direção

VISÃO
Ser um Colégio de Referência pela qualidade em educação, reconhecida pelos resultados do
processo de ensino e aprendizagem.

MISSÃO
Educação inovadora e significativa no processo de ensino – aprendizagem, para formar cidadãos
competentes e habilidosos para a vida, o mercado de trabalho e convivência social e solidária.

VALORES
• Ética
• Relacionamento humano
• Comprometimento
• Pluralismo de ideias

• Inovação
• Criticidade e criatividade
• Sabedoria
• Responsabilidade social

DOS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Os pais ou responsáveis, como participantes do processo educativo, têm direito de:
a) Ser respeitados em seus direitos e liberdades fundamentais;
b) Ter assegurado o acesso à informação de qualquer natureza no que diz respeito ao filho;
c) Ser comunicado dos atos do Colégio pertinentes a sua pessoa ou sua família;
d) Ter acesso ao Colégio para entrevistas com a Direção, Coordenação Pedagógica e Professores;
e) Formular petições ou representar sobre assuntos pertinentes à vida escolar de seu filho;
f) Ter conhecimento dos resultados das avaliações do desempenho escolar de seu filho.
Dever de:
a) Cumprir com o pagamento das mensalidades em dia;
b) Zelar pela frequência dos alunos, acompanhando sua aprendizagem e colaborando com suas
necessidades básicas;
c) Participar do aproveitamento escolar do aluno, acompanhando o desenvolvimento do processo
educacional;
d) Tratar com urbanidade e respeito o diretor, os professores e os funcionários da unidade escolar;
e) Não se eximir de fornecer as informações solicitadas e de acatar as recomendações do Colégio,
quando legítimas;
f) Comunicar ao Colégio os problemas de saúde do aluno e as providências emergenciais a serem
tomadas, em caso de necessidade, por meio de atestado médico, no ato da matrícula e em
ficha específica;
g) Justificar, junto ao Colégio, as faltas ou afastamento temporário do aluno, zelando pelo
cumprimento da frequência exigida por lei;
h) Incentivar os alunos acerca da importância de assistir às aulas remotas com dedicação;
i) Acompanhar os estudos remotos da melhor forma possível.
ATENDIMENTO
✓ A Secretaria e a Direção funcionam no período diurno das 8h às 12h e das 14h às 18h , durante o
ensino remoto;

✓ O Serviço de Coordenação Pedagógica está disponível no turno vespertino das 14h às 18h.
OBS: Pedimos que os pais e/ou responsáveis entrem em contato conosco, se necessário agendando
horários para que possamos atendê-los com maior conforto e esclarecer suas eventuais
observações.
TURMAS E HORÁRIOS
✓ 6º ao 9º Ano / Ensino Fundamental II - 8h às 12h
✓ 1ª e 2ª séries / Ensino Médio - 8h às 13h20
✓ 3ª série/ Ensino Médio - 8h às 13h20 e aula a tarde.
✓ Os horários do Ensino Médio podem sofrer alterações. Todos os alunos serão devidamente
informados sobre tais circunstâncias.
ENTRADA, SAÍDA E HORÁRIOS DAS AULAS
✓ Os horários deverão ser rigorosamente obedecidos por todos.
ATRASOS
✓ A tolerância de atraso na entrada das salas virtuais é de 10 minutos, a qual deverá ser justificada
pelo pai ou responsável. Toda falta do aluno é registrada no diário de frequência com as devidas
justificativas;
Obs: Lembre-se de que os atrasos podem trazer prejuízos pedagógicos, uma vez que o aluno pode
perder conteúdos, explicações e correções, entre outras atividades.
COMUNICAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA
✓ O uso da AGENDA ESCOLAR será imprescindível para que os pais possam acompanhar o
andamento das atividades do aluno e de seu rendimento em sala de aula. Será usada diariamente
para anotações de rotina no Ensino Fundamental II. Ela também será um instrumento de
comunicação entre o professor e a família;
✓ A comunicação sobre eventos e demais atividades do Colégio será realizada por meio de via
Whatsapp, Site, Facebook e Instagram.
TAREFAS DE CASA

✓ O aluno, diariamente, tem tarefas de casa como continuação dos conteúdos desenvolvidos nas
aulas remotas. A tarefa de casa é cobrada pelo professor. Caso não tenha sido cumprida, é feito o
registro na ficha de acompanhamento do aluno na caderneta, para que a família tome
conhecimento.
“O aluno que faz suas tarefas, participa mais, vibra mais, questiona mais e,
consequentemente, conquista sua independência, seus direitos, sua liberdade...”.

AVALIAÇÕES e 2ª CHAMADA
✓ Não haverá somente semana de provas para não atrasar o programa e também é importante
que o aluno permaneça em aula durante todo o turno de estudo;
✓ Haverá avaliação semanal para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio e o calendário será
divulgado via whatsapp nos grupos de cada turma da escola;
✓As avaliações finais de cada unidade serão marcadas num calendário específico, na última
semana da unidade com avaliações finais e aula;
✓Os alunos terão três avaliações por unidade, duas parciais e a final, cada uma valendo 2,0 (dois
pontos). Restando ainda 4,0 (quatro pontos), 1,0 (um) ponto para frequência, assiduidade,
concentração no Simulado e mais 3,0 (três) pontos para o professor avaliar o aspecto qualitativo,
enfatizando o interesse e participação nas aulas, frequência, pontualidade, cumprimento de
atividades, trabalhos, pesquisas e outros instrumentos avaliativos;
✓ Na prova final, após as quatro unidades letivas, o aluno precisa tirar o complemento para 10
pontos somado à sua média global na unidade. Exemplo - se o aluno fizer 18 pontos durante o ano
em uma disciplina – será dividido por 4, dá média 4,50, para 10 falta 5,50 - então nesse caso o
aluno se submeterá à prova final precisando tirar 5,50.

✓ O aluno que após a 4ª unidade não for aprovado por média, fará provas finais e recuperação de
todas as disciplinas, em outros casos faremos o Conselho de Classe;

✓ O aluno que não for aprovado por média se submeterá a exames finais. Para cada prova final o
aluno pagará uma taxa de R$ 20,00, por disciplina. Se caso não conseguir a nota necessária para a
aprovação, fará recuperação (também no valor de R$ 20,00 por disciplina) com aulas ministradas
por um profissional da área e logo em seguida as provas que serão concluídas na primeira semana
de janeiro do ano seguinte;
✓ O aluno que se ausentar durante avaliações (testes/provas/trabalhos e outras atividades
avaliativas) sem justificativa convincente terá que se submeter a uma 2ª chamada no valor de R$
15,00 Ensino Fundamental II e R$ 20,00 Ensino Médio, uma vez que será elaborada uma nova
avaliação, desconsiderando a avaliação anterior já realizada pelos outros alunos, mediante o
pagamento da taxa. O aluno que não trouxer a taxa ou atestado (em caso de ausência por motivo
de saúde), ficará com FV (faltou verificação).

MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO
✓ O módulo adotado está disponível na plataforma iônica, mas cada aluno deverá imprimir para
ter o livro físico em mãos;
✓Os livros paradidáticos que serão cobrados durante o ano deverão ser comprados ou adquiridos
em bibliotecas pelos pais. O Colégio sempre que possível envia o PDF dos mesmos nos grupos de
whatsapp, mas sabe-se que nada substitui o livro físico;
✓ Não responsabilizamos por perda de material xerocado entregue aos alunos, caso isso aconteça
ele terá que tirar cópia fora do Colégio.
MEDIDAS DISCIPLINARES

✓ O Colégio procura promover o ajustamento dos educandos à sua comunidade, tornando-os
cientes de seus direitos e deveres. Na repreensão à indisciplina, o Colégio adota sempre o emprego
de medidas educativas, procurando levar o educando à conscientização de que se responsabilizar
pela falta cometida já é um passo para evitá-la, no futuro. Quando se fizer de todo necessário usar
de punição, esta pode basear-se numa das penalidades seguintes, conforme Regimento Escolar:
- orientação verbal;
- orientação escrita;
- advertência escrita;

- suspensão por um dia;
- por 2, 3 dias, e, assim, sucessivamente;
- transferência para outro estabelecimento de ensino;
Toda medida disciplinar aplicada é registrada e comunicada aos pais ou responsável.
Obs: Dependendo da gravidade dos fatos, o Colégio pode modificar e/ou alterar a medida
disciplinar aplicada.

“Tolerar que o aluno viva sem disciplina, deixar que cresça com seus defeitos e
permitir lhe que faça o que lhe apraz, não é amá-lo, nem respeitá-lo.”
(Marcelino Champagnat)

SIMULADOS
✓ O Colégio realiza 04 SIMULADOS no Ensino Fundamental II e Ensino Médio, para que cada aluno
possa testar seus conhecimentos e já ir se preparando para avaliações como ENEM e Vestibulares;
✓ A frequência e a concentração nesses Simulados vale 1 ponto dentro dos 10 de cada unidade,
CONFORME ITEM AVALIAÇÕES E 2ª CHAMADA;
✓ Os acertos nos Simulados Fundamental II serão pontuados de acordo a cada disciplina como
ponto extra, os acertos nos Simulados ENEM FTD Sistema de Ensino para o Ensino Médio serão
pontuados de acordo a cada área de conhecimento, como ponto extra para quem acertar, acima de
40%;
✓ A prova de redação no Simulado será avaliada como uma das notas da unidade, na disciplina.

TRANSFERÊNCIA
✓ A transferência para outro Estabelecimento de Ensino é fornecida, quando o responsável pelo
aluno solicitá-la, no decorrer do período letivo e antes de iniciado o processo de avaliação da
última unidade letiva;
✓ As transferências para outro Estabelecimento são expedidas num prazo de 60 (sessenta) dias no
caso de o aluno se encontrar com documentação completa e correta. Ao aluno que concluir os
estudos na Instituição terá o direito de receber a 1ª via dos documentos, isento da taxa, será
cobrado 2ª via em diante e a 1ª via quando o aluno transferir para outro Estabelecimento.

PONTUAÇÕES
✓ GINCANA REMOTA – A gincana que também faz parte do currículo escolar e envolve tarefas de
todas as áreas de conhecimento, é avaliada como ponto extra, variando de acordo com o
envolvimento do aluno na mesma;
✓ OLIMPÍADAS – As olimpíadas são pontuadas com 1,0 ponto na média do aluno para aqueles que
participarem e concentrarem na execução da mesma. Aqueles que forem classificados ou
aprovados para a 2ª fase, receberão premiações dos professores das disciplinas, de acordo com o
critério estabelecido por cada um.

Contamos com a colaboração de todos pra que possamos ter mais um ano letivo de muito sucesso!
Direção!

MATRIZ CURRICULAR
ENSINO FUNDAMENTAL II
LÍNGUA PORTUGUESA / REDAÇÃO
MATEMÁTICA
CIÊNCIAS NATURAIS
GEOGRAFIA / ATUALIDADES
HISTÓRIA
ARTE (EDUCAÇÃO ARTÍSTICA)

EDUCAÇÃO FÍSICA (TEORIA)
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS E ESPANHOL)
XADREZ
CIÊNCIAS SOCIAIS

ENSINO MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA
MATEMÁTICA
QUÍMICA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA / ATUALIDADES
HISTÓRIA
FÍSICA

REDAÇÃO
ARTE / DESENHO
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS E ESPANHOL)
Instituto Social de Educação – Macaúbas / Bahia
SOCIOLOGIA
FILOSOFIA
Travessa Macário
Maia de/ Freitas,
nº 03 – Centro

EDUCAÇÃO FÍSICA (TEORIA)
E-mail: isem@isem.com.br
Facebook: isem.macaubas20@Yahoo.com.br

Site: www.isem.com.br
Instagram: isem.macaubas

ISEM - Instituto Social de Educação - Macaúbas / Bahia
Travessa Macário Maia de Freitas - nº 03 / Centro

