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Manual de Orientações Escolares 2022
As vivências que temos tido ao longo desses dois anos, com a pandemia, têm sido 
desafi adoras.

Diante de todas elas, cada vez mais fi cou latente que a escola, além de essencial, é 
uma energia, um princípio que fl ui e move muitas coisas! Os profi ssionais da escola 
adaptaram-se ao ensino híbrido para continuar a tarefa de ensinar e transformar alunos, 
famílias e sociedade. A educação se fez presente. De toda essa trajetória, uma coisa 
fi cou certa: mesmo em tempos difíceis, a educação nunca para. Assim deve ser.

Em nossa escola, desejamos formar um aluno que tenha compromisso não só com o 
conhecer e fazer, mas especialmente que vivencie a prática de ser e conviver. Para isso, 
oferecemos um ensino que vai além da sala de aula, garantindo o seu protagonismo e 
envolvendo-o em projetos signifi cativos, que oportunizam trabalhar suas competências e 
habilidades, buscando a sua formação integral.

Temos também a tradição de educar através do esporte, da música e da arte. Assim, 
oferecemos propostas curriculares e extracurriculares que envolvem o aluno em práticas 
que transbordam as paredes da sala de aula.

Tendo vivenciado nos últimos anos um cenário atípico de pandemia, o Colégio Plínio 
Leite se renovou e criou projetos que ofereceram aos seus alunos a oportunidade de 
continuar o seu desenvolvimento acadêmico e suas aprendizagens através dos ensinos 
REMOTO e HÍBRIDO, integrando a educação presencial, com sua marca de 93 anos, à 
tecnologia, que permeia a vida do estudante dos novos tempos.

Mantendo-se sempre fi el ao nosso Projeto Político Pedagógico, nossas aulas são 
dinâmicas, estimulam a criatividade, incentivam o pensamento crítico e desenvolvem a 
autonomia do aluno, garantindo o compromisso com uma educação de qualidade.  

O ano de 2022 chega com novidades!  Ofereceremos serviços educacionais para alunos 
das séries iniciais e fi nais do Ensino Fundamental, com educação de qualidade em uma 
escola nova por fora com a tradição de 93 anos por dentro! 

Que bom que estarão conosco nessa trajetória!

É com imenso prazer que recebemos você e sua família no Colégio Plínio Leite.

Forte abraço,
Equipe do Colégio Plínio Leite.
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Prezados pais, responsáveis e alunos:

Vocês estão recebendo o nosso Manual de Orientações Escolares atualizado para as 
aulas presenciais. 

Aqui registramos informações que facilitam o relacionamento das famílias com os nossos 
diferentes setores, apresentando normas e orientações atualizadas.

É importante que o aluno e a família leiam e estejam cientes de todas as informações 
aqui contidas, pois acreditamos que esta parceria é fundamental para a formação de 
crianças e jovens autônomos, criativos, críticos, éticos, solidários e motivados pela vida!

No Colégio Plínio Leite, consideramos imprescindível que as famílias entrem DIARIAMENTE 
no seu e-mail, pois toda a comunicação formal da escola é feita por esse meio. 

Informamos que o nosso PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, REGIMENTO 
INTERNO, bem como o nosso PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA (elaborado pela 
equipe do Colégio Plínio Leite, no ano de 2020, em virtude da Prevenção e Combate 
à Pandemia da COVID-19), encontram-se disponíveis na íntegra em nosso site: 
http://www.colegioplinioleite.com.br/

Estamos preparados para, em caso de necessidade, atuar no formato HÍBRIDO/REMOTO 
conforme legislação vigente, com planos de ação e retorno sempre atualizados em nosso 
site. Informações a respeito de situações emergenciais poderão ser encontradas, caso 
seja necessário, ao fi nal desse MANUAL VIRTUAL.

UNIFORME

O uniforme representa a escola e ajuda a motivar os indivíduos a se tornarem um grupo. 
O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO desde o 1º dia letivo e é utilizado em todos os 
períodos em que o aluno está na escola, inclusive nas aulas e atividades que acontecem 
no contra turno. Por seu caráter homogêneo, não é permitido alterar o modelo do 
uniforme – blusas, calças e bermudas com intervenções que desvirtuem ou retirem do 
uniforme a sua principal função – gerar uniformidade no grupo. Assim, não serão aceitas 
customizações, como peças “cortadas, desfi adas, rasgadas, manchadas, etc.”.

ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 1º ao 5º ano: 
• USO DIÁRIO: bermuda jeans azul (até o joelho) ou calça jeans azul (ou moletom azul 
ou cinza), camisa do Colégio (em perfeitas condições de uso) e tênis (é proibido o uso 
de tamanco, sandália, chinelo, sapatilha ou bota). Será permitido o uso do uniforme de 
EDUCAÇÃO FÍSICA, diariamente.
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• Nas aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA: bermuda de helanca do Colégio e/ou saia-short do 
Colégio, camisa do Colégio e tênis.

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 6º ao 9º ano:
• USO DIÁRIO: bermuda jeans azul (até o joelho) ou calça jeans azul, camisa do Colégio, 
(em perfeitas condições de uso) e tênis (é proibido o uso de tamanco, sandália, chinelo, 
sapatilha ou bota). NÃO SERÁ PERMITIDA a entrada nas dependências da escola 
trajando short, mini blusa, minissaia ou calçados que não sejam tênis.

• Nas aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA: é OBRIGATÓRIO o uso de bermuda específi ca 
(calça corsário ou bermuda de suplex feminino e bermuda de moletom masculina) do 
Colégio. Será permitido uso do uniforme de EDUCAÇÃO FÍSICA, diariamente (calça 
corsário feminina e bermuda de moletom masculina), exceto a bermuda de suplex 
feminina.

ATENÇÃO: O UNIFORME DE INVERNO É OPCIONAL PARA TODOS OS ANOS 
ESCOLARES.Os uniformes PODEM ser adquiridos na Papelaria Enfoque – contato: 
Enfoque setor de uniformes 2729-1618

HORÁRIOS

A assiduidade às aulas e a pontualidade são regras importantes para que o trabalho 
escolar aconteça de forma efetiva. Assim, é muito importante o cumprimento por TODOS 
OS ALUNOS dos horários estabelecidos e o compromisso com a frequência às aulas e 
é primordial que as famílias se certifi quem cotidianamente que os fi lhos cumpram com 
essas obrigações. 

Lembramos que:

• Após 5 (cinco) minutos de início da 1ª aula, o aluno será considerado atrasado e só 
poderá assistir à aula seguinte. O 3º atraso do mês será comunicado à família pela 
coordenação. No 4º atraso do mês, o aluno retornará para casa, APÓS CONTATO COM 
A FAMÍLIA. NENHUM ALUNO RETORNARÁ SEM CIÊNCIA DE SEU RESPONSÁVEL.

• A saída antecipada só será permitida eventualmente e com comprovação de força maior.

TURNO DA MANHÃ:

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano):
• ENTRADA: 7h30min (o aluno deve chegar com 10 minutos de antecedência) 
• SAÍDA: 12h10min OU 13h (Conforme grade horária informada pela coordenação no 
início do ano letivo).
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TURNO DA TARDE:

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano):
• ENTRADA: 13h05min (o aluno deve chegar com 10 minutos de antecedência). Os pais 
ou responsáveis deverão deixar seus fi lhos na portaria do colégio, não sendo permitida a 
entrada e permanência no pátio. 
• SAÍDA: 17h45min
O portão será aberto 5 minutos antes do sinal e os pais ou responsáveis terão acesso ao 
pátio às 17h40min.

ATENÇÃO: Solicitamos que os pais, responsáveis e àqueles que contratam 
transporte escolar, tenham atenção ao horário, pois o aluno não poderá permanecer 
na escola após às 18h, quando é fechada a portaria do Colégio com a saída do 
último funcionário.

REGRAS DE CONVIVÊNCIA

Para que possamos desfrutar de um ambiente cortês, organizado e feliz, é importante 
que todos estejam cientes das regras de convivência escolar. Seguem alguns pontos 
importantes que devem ser compartilhados e reforçados entre escola, alunos e famílias. 
As regras escolares em sua íntegra podem ser encontradas no nosso Regimento Escolar, 
disponível no site do Colégio. 

Na sala de aula e nas atividades propostas pela escola, é importante que o aluno participe 
das atividades pedagógicas propostas pelo professor, realizando os trabalhos de aula e 
de casa com seriedade e compromisso, preste atenção e siga as regras estabelecidas 
pela escola e pelo professor, a fi m de tornar efetiva a sua aprendizagem.

São consideradas regras importantes a serem seguidas pelos alunos:

• Deverá ser responsável por valores e objetos pessoais que traz para a escola (dinheiro, 
relógio, celular...), pois o colégio não se responsabiliza pelo eventual desaparecimento 
deles. Recomendamos mantê-los dentro da mochila, mesmo em sala de aula.

• Nas avaliações, não deve se comunicar em hipótese alguma com os colegas, redes 
sociais, internet, nem qualquer outra forma de comunicação que transgrida a regra da 
individualidade do instrumento.

• Não será permitido o uso do celular em sala de aula nem durante atividades escolares e 
avaliações, salvo se solicitado pelo professor. É vedado ainda o uso de câmeras e jogos 
eletrônicos durante as aulas, implicando no seu recolhimento imediato para devolução 
apenas aos responsáveis.
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• Caso o aluno precise se comunicar com seus responsáveis durante o período em que 
estiver em aulas, o contato deverá ser feito excepcionalmente e quando necessário 
através da Coordenação Pedagógica.

• Quanto ao uso de tecnologia, é proibido fazer gravações ou fi lmagens de qualquer 
natureza, sem prévia autorização da escola.

• Considerando que o mau uso das redes sociais (Facebook, Twiter, WhatsApp, etc...) 
atinge diretamente a rotina escolar através de possíveis confl itos decorrentes dessas 
ações, a escola reserva-se o direito de intervir, agir e acionar aqueles que as utilizarem de 
maneira inadequada, comprometendo a imagem moral da instituição e de seus alunos. 

• O aluno deverá preservar a imagem da escola e de toda comunidade relacionada 
à mesma (seus professores, funcionários, colegas e familiares), não se utilizando de 
ofensas ou qualquer tipo de comportamento difamador e/ou constrangedor independente 
do veículo utilizado: verbal, escrito, pela internet etc.  

• Quanto ao cuidado patrimonial, o aluno deverá zelar pela conservação e limpeza do 
prédio, do mobiliário e de todo material de uso coletivo do Colégio. Em caso de prejuízos 
causados ao Colégio, aos funcionários e aos colegas, por danifi cação de objetos aos 
mesmos pertencentes, o aluno/família deverá indenizá-los e será aplicado ao aluno(a) 
infrator as sanções disciplinares cabíveis.

• Entre outras regras de convivência: pedir autorização ao professor quando entrar ou sair 
de sala; nunca interromper aulas de outras turmas; não circular pelos corredores e outras 
dependências do Colégio durante as aulas; não levar para a sala alimentos e objetos que 
possam distrair a atenção e prejudicar a aprendizagem, dentre outras.

• Reconhecemos o namoro como algo saudável na vida dos jovens, porém esperamos 
condutas coerentes e cabíveis no ambiente escolar.

OBSERVAÇÃO: Nos casos em que o aluno descumpra as regras estabelecidas pela 
escola, o ocorrido será devidamente registrado na fi cha do aluno e será acompanhado 
pelos auxiliares à Coordenação Disciplinar para os devidos encaminhamentos e 
providências. Lembramos que caso o aluno apresente situações de indisciplina, leves 
ou graves, estará sujeito, em última instância, a aplicação das sanções previstas no 
REGIMENTO ESCOLAR.

A parceria família-escola é de suma importância, visto que educar e formar o nosso 
aluno é também objetivo das famílias. Sendo assim, qualquer dúvida, nossa equipe está 
sempre pronta a atendê-los.
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A SALA DE AULA E OUTROS ESPAÇOS 
ESCOLARES

A escola é um espaço de aprendizagem. É também o espaço onde acontecem as 
interações sociais, se fortalecem vínculos e os alunos aprendem conteúdos formais que 
o capacitarão para a vida adulta.

A sala de aula, entretanto, é o espaço que transpõe os muros da escola. Ela se 
complementa e se fortalece nos projetos que desenvolvemos, nas propostas extraclasses, 
nas visitas pedagógicas, nas palestras com profi ssionais externos. Nossos profi ssionais 
compreendem o processo de aprendizagem, conhecem e se interessam pelos alunos, 
dando suporte ao seu desenvolvimento intelectual e social. Assim, seguem algumas 
informações importantes acerca dos ESPAÇOS ESCOLARES.

A SALA DE AULA:  MATERIAL, AGENDA ESCOLAR E TAREFAS DE CASA

Material escolar: Para que o aluno possa viver com plenitude todas as propostas 
escolares, solicitamos no ato da matrícula uma lista de materiais de uso individual. Estes 
materiais são recursos utilizados pela escola, professores e alunos para que ele tenha 
um melhor rendimento, exercite as suas aprendizagens e obtenha melhores resultados.

Todo o material solicitado na lista deve ser adquirido pelas famílias e trazido para a escola. 
Periodicamente, é importante que as famílias e seu fi lhos verifi quem a necessidade de 
reposição de alguns deles para um melhor aproveitamento das atividades. Ressaltamos 
que o aluno que não traz todo o material está sujeito a prejuízo na sua aprendizagem. 

Agenda escolar: Do 1º ao 6° ano do EF, os alunos recebem uma Agenda Escolar que 
permite uma organização maior dos compromissos, das avaliações e das datas de tarefas 
e trabalhos a serem entregues. É também um veículo de comunicação diária da escola 
com a família e deve ser checada e assinada diariamente. Nos 7º, 8º e 9º anos do EF2 
é solicitada do aluno uma maior autonomia. Ele escolhe a sua própria agenda e utiliza 
diariamente nas aulas. É importante que esteja à frente da organização de seu material 
de acordo com as aulas do dia, no controle às datas de entrega de tarefas e trabalhos, 
atentos e programados para os períodos de avaliações.

O papel das famílias é importante na orientação de seus fi lhos para que registrem todos 
os compromissos na sua agenda pessoal e ponham nas mochilas apenas o material 
necessário para o dia de aula.

Tarefas de casa: Os exercícios e tarefas de casa são fundamentais como complemento 
do trabalho realizado em sala de aula, pois contribuem para a fi xação da aprendizagem 
e permitem o esclarecimento de dúvidas. A família tem um papel importante no 
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acompanhamento do estudo em casa, apoiando o aluno e ajudando-o a organizar 
seu tempo. É importante também na orientação e suporte nos trabalhos de pesquisa, 
sobretudo quanto ao uso da internet.

IMPORTANTE: Todos os alunos do 2º ao 9º ano do EF têm, semanalmente, a 
AP (Atividade PLUS), que é uma atividade pontuada regulada por normas pré-
estabelecidas e que compõe o MAP do aluno. É liberada semanalmente para aluno 
e deve ser devolvida à escola, realizada uma semana depois de disponibilizada. A 
AP tem calendário próprio, divulgado aos alunos e famílias.

BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Durante o horário escolar, os alunos frequentarão a Biblioteca e o Laboratório de 
Informática sob a supervisão dos professores e funcionários. Caso desejem frequentar 
esses ambientes no contra turno, os alunos deverão dirigir-se a coordenação da escola, 
deixar os seus dados e serão encaminhados pelos auxiliares ao espaço desejado. 
Às 15h, deverão retornar à coordenação e dar baixa em seus dados. Após as 15h, 
caso o aluno deseje usar essas instalações, deve dirigir-se à Secretaria da escola, 
pegar o cartão de acesso à Faculdade e deverá retornar à Secretaria do Colégio para 
devolver o cartão até às 18h. Lembramos que fora do horário regular de aulas, os 
alunos utilizarão a Biblioteca e o Laboratório de Informática desacompanhados, mas 
orientamos que seja sempre com a ciência da família.

Obs.: O aluno que não tem autorização para sair desacompanhado da escola 
deverá trazer uma autorização por escrito do responsável para frequentar esses 
espaços fora do seu período de aulas.

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, SALA DE ARTES E SALA DE LEITURA

São espaços de uso semanal pelos alunos, sempre acompanhados do professor, e que 
se constituem em locais de aprofundamento, refl exão e crescimento.

Sempre que o aluno desejar utilizar estes espaços fora do horário escolar deverá combinar 
previamente com a COORDENAÇÂO DE SEU SEGMENTO, assistida da Coordenação 
Disciplinar, para que possamos desfrutar de um ambiente respeitoso em que a liberdade 
individual não prejudique o coletivo.
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CUIDADOS COM O ALUNO: 
DADOS CLÍNICOS, ATESTADO MÉDICO, 

GRUPO SANGUÍNEO E FATOR RH
FICHA DE DADOS CLÍNICOS DO ALUNO:

A fi cha de dados clínicos do aluno é parte integrante do Kit de Matrícula. Essa fi cha 
deve ser preenchida com muita atenção e entregue na Secretaria do Colégio, pois 
será utilizada sempre que necessário para preservar o bem-estar do nosso aluno. É de 
extrema importância a atualização dos dados contidos nela.

No caso de emergência médica durante o horário escolar, o Colégio comunicará o 
fato imediatamente à família e, se necessário e com expressa autorização dos pais ou 
responsáveis, encaminhará o aluno à emergência hospitalar, cabendo à família realizar 
os procedimentos e solicitações médicas que se fi zerem necessários. 

O Colégio não administra medicamentos no espaço escolar. Caso, por ordem médica, o 
aluno precise ser medicado no horário de aulas, a família deverá entrar em contato com 
a Coordenação e o uso estará vinculado à receita médica.

ATESTADO MÉDICO:

Em exigência a Lei Estadual nº 6545 de 02/10/2013, para a prática de qualquer atividade 
física e recreativa na escola é indispensável que o aluno traga o ATESTADO MÉDICO 
DE SAÚDE. Assim, solicitamos que as famílias entreguem o mais rápido possível o 
documento na Secretaria do Colégio.

Observação: No caso de o aluno possuir algum impedimento para realização da atividade 
esportiva ou recreativa, é indispensável a apresentação do laudo médico, que deve ser 
entregue a qualquer momento na Secretaria da escola.

DOCUMENTO INDICANDO GRUPO SANGUÍNEO E FATOR RH:  

Por exigência da LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL  3348/18, solicitamos que todos os alunos 
tragam documento comprobatório de GRUPO SANGUÍNEO E FATOR RH do aluno, que 
deverá ser entregue na Secretaria da escola. Ressaltamos que a carteirinha escolar só 
poderá ser emitida com essa informação. 
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A AVALIAÇÃO

Durante o ano letivo, verifi camos o rendimento escolar do aluno de forma diversifi cada 
através de avaliações qualitativas (de suas atitudes individuais e sociais como respeito 
ao outro, compromisso, responsabilidade), quantitativas (através do seu aproveitamento 
em atividades, trabalhos, testes, simulados, provas) e também da apuração da 
sua assiduidade, buscando sempre o equilíbrio entre os aspectos qualitativos e os 
quantitativos.

Seguem as regras de avaliação do 2º ano do EF1 ao 9º ano do EFII, ressaltando que 
a avaliação empregada no 1º ano do Ensino Fundamental é bem específi ca e visa o 
acompanhamento contínuo dos alunos a fi m de diagnosticar e aprimorar o desenvolvimento 
da leitura e escrita deles. Essa avaliação é feita através de relatórios semestrais e não 
são atribuídas notas classifi catórias.

2º AO 5º ANO EF 
CÁLCULO DA MÉDIA DO PERÍODO ENVOLVENDO TODAS AS VARIÁVEIS

MAP [Atitude (1) + testes e trabalhos (7) + AP (2)] + PTR (10)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

6º AO 9º ANO EF
CÁLCULO DA MÉDIA DO PERÍODO ENVOLVENDO TODAS AS VARIÁVEIS

MAP [Atitude (1) + testes e trabalhos (7) + AP (2)] + PTR (10)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Legenda dos quadros explicativos da fórmula para calcular a média: 
MAP (Média das Atividades Pontuadas); AP - Atividade PLUS (Atividade pontuada para 

casa); PTR - Provas trimestrais

IMPORTANTE:
Será considerado aprovado ao ano escolar seguinte o aluno que, ao fi nal do ano letivo, 
obtiver Média Anual igual ou superior a 6,0 (seis) em cada disciplina, apurada através 
da média aritmética dos resultados obtidos nos 3 (três) períodos durante o ano letivo, e 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) ao total de aulas e atividades do 
ano escolar. Será reprovado direto na disciplina o aluno que obtiver Média Anual inferior 
a 3,0 (três).
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PARA O ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DO ANDAMENTO ESCOLAR DO SEU 
FILHO, AS NOTAS PODEM SER ACESSADAS PELO SITE, ATRAVÉS DO CANAL DE 
PAIS E ALUNOS.

INFORMAÇÕES SOBRE 2ª CHAMADA:

A avaliação de 2ª chamada referente ao teste 1, teste 2 e PTR acontecerá ao fi nal de cada 
trimestre, em avaliação única, cujo valor será proporcional aos valores das avaliações 
não realizadas.

Será oportunizada a 2ª chamada aos alunos que faltarem aos testes e provas do período, 
desde que os responsáveis requeiram a Secretaria e apresentem em tempo hábil algum 
dos documentos a seguir:

• atestado médico do dia da avaliação
• declaração comprovando a convocação de atletas federados

IMPORTANTE: Não são consideradas justifi cativas para realização de segunda chamada: 
atraso, esquecimento e viagens de lazer.

CASO O ALUNO PERCA TESTE OU PROVA, É NECESSÁRIO REQUERER 
IMEDIATAMENTE APÓS A DATA DESSA AVALIAÇÃO A 2ª CHAMADA NA 
SECRETARIA. O PRAZO LIMITE PARA A SOLICITAÇÃO DE 2ª CHAMADA É DE 2 
DIAS ANTES DA 1ª AVALIAÇÃO PREVISTA EM CALENDÁRIO. INSCRIÇÕES FORA 
DO PRAZO NÃO SERÃO ACEITAS.

O aluno que não realizar a PTR (prova do período) deverá, para ter nota na PTR, fazer 
obrigatoriamente a(s) prova(s) de 2ª chamada. Caso o aluno não realize nem a PTR 
nem a 2ª chamada relativa a esta, não terá direito a realizar a prova de Recuperação do 
Período. 

INFORMAÇÕES SOBRE RECUPERAÇÃO:

Ao longo do ano letivo, será oferecido ao aluno pela equipe técnico-pedagógica sistema 
de estudo visando a recuperação do aluno nas disciplinas que não alcançou a média 
6,0 (seis), exigida para aprovação. O aluno terá, após o período de provas e de aulas 
de revisão das mesmas, direito a realizar novas provas (prova de Recuperação) nas 
disciplinas que não alcançou média. Caso ele não realize a(s) prova(s) de recuperação, 
permanecerá com a média do período. A nota obtida na prova de recuperação somente 
substituirá a nota da prova do período se superior a ela, somando-se a média das 
atividades pontuadas (MAP) e dividindo-se por 2 (dois).
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BENEFÍCIO PLUS E MONITORIA:

Em nossas propostas de reconhecimento a dedicação do aluno ao estudo, temos alguns 
benefícios para alunos que se destacam no Desempenho Escolar: o Programa Benefício 
PLUS e Programa Monitoria – A Importância de Rever e Aprender.

BENEFÍCIO PLUS: 

Com o objetivo de estimular o aluno a buscar continuamente a excelência da 
aprendizagem, oferecemos aos alunos que atenderem aos requisitos pedagógicos 
discriminados no escopo do edital (disponível no site) – alunos de melhor Coefi ciente de 
Rendimento por turma, matriculados no 2º ano escolar ao 9º ano do Ensino Fundamental 
– um BENEFÍCIO nas mensalidades escolares de um período de 4 meses subsequentes 
aos resultados.

IMPORTANTE: Em acordo com o EDITAL DO BENEFÍCIO PLUS, os alunos só 
concorrerão ao mesmo se estiverem realizando as AVALIAÇÕES PRESENCIALMENTE.

MONITORIA:

A escola oferece aos alunos de 8º E 9º anos do Ensino Fundamental 2 proposta de 
MONITORIA com o objetivo de formar grupos de estudo para resgatar os conteúdos 
estudados em sala de aula. A monitoria é ministrada por um estudante com um bom 
Coefi ciente de Rendimento e vontade de ensinar, supervisionado pelo professor e 
Coordenador Pedagógico. O programa favorece e propicia um horário fi xo de estudos 
nas disciplinas de Matemática e Português para alunos do 8º e 9º anos, que desejem fi xar 
algum conteúdo fora do horário regular. Objetiva também promover a troca entre alunos, 
propiciando a formação de hábito de estudo.

IMPORTANTE: FIQUE LIGADO!

No 3º período é divulgado, após as provas fi nais, o resultado parcial do aluno.  Os alunos 
que obtiverem o mínimo de 18,0 (dezoito) pontos anuais, estarão aprovados no ano. Os 
alunos que tiverem fi cado em recuperação no 3º trimestre, ou seja, que tenham obtido 
menos de 6,0 (seis) pontos na nota do 3º período, deverão fazer provas de recuperação, 
que substituirão a nota da PTR do 3º período.

Será permitido aos alunos que não tiverem obtido 18,0 (dezoito) pontos anuais, mesmo 
que tenham obtido a pontuação igual ou superior a 6,0 (seis pontos) no 3º trimestre, que 
façam as provas de recuperação do 3º período, para que tenham a possibilidade de subir 
a sua média no 3º período. É importante registrar que a nota da prova da recuperação 
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substituirá a nota da Prova Trimestral do 3º período se superior a ela, somando-se a média 
das atividades pontuadas (MAP) e dividindo-se por 2 (dois). Ao fi nal desta avaliação, o 
aluno que não obtiver 18,0 (dezoito) pontos anuais, estará reprovado no ano. 

Ao fi m das provas do 3º período e antes das provas de recuperação do mesmo, as 
coordenações divulgam as listagens de alunos aprovados direto no ano, sem recuperações 
no 3º período (não há necessidade de fazer provas de recuperação); de alunos em 
recuperação no período, mas já aprovados no ano (não há necessidade de fazer provas 
de recuperação); de alunos em recuperação no período e não aprovados no ano (para 
participarem das aulas de recuperação e realizarem provas de recuperação) e de alunos 
que não estão em recuperação no período, mas que ainda não têm 18,0 pontos anuais 
(para participarem das aulas de recuperação e realizarem provas de recuperação).

AS NOTAS PODEM SER ACESSADAS PELO SITE, ATRAVÉS DO CANAL DE PAIS E 
ALUNOS. ALÉM DISSO, A ESCOLA CONTA COM UMA EQUIPE PEDAGÓGICA 
DIREÇÃO, COORDENAÇÕES, PSICOLOGIA - SEMPRE PRONTA A ATENDÊ-LO!

CANAL DE PAIS E ALUNOS

O CANAL DE PAIS E ALUNOS é uma PLATAFORMA a qual todo responsável deve ter 
acesso periódico e continuamente para que possa auxiliar os seus fi lhos.

Através do ambiente web, o CANAL DE PAIS E ALUNOS permite a completa integração 
da gestão entre escola, alunos, professores, pais e responsáveis, possibilitando o acesso 
das famílias às notas do aluno, emissão de boletins, boletos bancários, propostas 
pedagógicas, avaliações, dentre outros convenientemente disponibilizados a todos.

Esse ambiente virtual e completo tem a vantagem da mobilidade de acesso e confi abilidade 
através de um servidor de dados seguro e um sistema protegido por senhas de alta 
criptografi a. 

Por esse acesso, as famílias e alunos poderão acompanhar de perto:

• boletim com as notas do aluno
• frequência do aluno
• planejamento do professor por disciplina - CONTEÚDOS E PROPOSTAS
• planejamento de quais avaliações por disciplina o aluno fará no período
• algumas atividades e avaliações, de acordo com o planejamento de cada professor

Além disso, é imprescindível que as famílias entrem DIARIAMENTE no seu e-mail, pois 
toda a comunicação formal da escola é feita por esse meio.
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Para o acesso ao CANAL DE PAIS E ALUNOS é necessário o cadastro da senha, que é 
feita através do site do colégio – CANAL DE PAIS E ALUNOS, pelo responsável. 

Em nossa página – ABA EDUCAÇÃO – temos o tutorial relativo a esse cadastro. Caso 
necessite de alguma ajuda, busque a Coordenação do segmento escolar de seu fi lho.

O PLÍNIO LEITE HÍBRIDO E REMOTO

A necessidade do distanciamento social fez nascer em nossa escola propostas de ensinos 
HÍBRIDO e REMOTO, que poderão ser ofertados de acordo com a legislação vigente.

Para o caso desta oferta, seguem orientações para as famílias cujos fi lhos assistem aulas 
híbridas ou remotas. 

O QUE VOCÊ DEVE SABER PARA O SEU FILHO PARTICIPAR DA ESCOLA 
HÍBRIDA OU REMOTA?

AULAS REMOTAS:

Diante da necessidade de uso de regras de distanciamento, a nossa escola mantém 
sua PLATAFORMA de aulas remotas ativa. Assim, sempre que houver alguma situação 
emergencial em que precisemos estar remotos, os professores ministrarão as suas aulas 
na plataforma online proposta pela escola. Nessa ocasião, a comunidade escolar será 
informada pelos veículos usados institucionalmente: e-mail, WhatsApp, mídias sociais do 
colégio. Nessa plataforma acontecerão todas as aulas semanais, e o link para acesso 
a ela será disponibilizado nos e-mails e no GEO. As aulas remotas não serão mais 
gravadas.

PLANEJAMENTO DIÁRIO:

Para o aluno se planejar para essas aulas ou para o aluno que perdeu alguma aula, é 
imprescindível ENTRAR no CANAL DE PAIS E ALUNOS para ter acesso aos CONTEÚDOS 
E PROPOSTAS por disciplina. Os CONTEÚDOS E PROPOSTAS fi cam disponíveis no 
CANAL DE PAIS E ALUNOS e oferece o planejamento dos conteúdos e objetivos a 
serem alcançados por disciplina, com carga horária semanal, com registro de atividade(s) 
escrita(s) elaborada(s) pelo(s) professor(es) e/ou atividades no livro didático/apostila para 
serem feitas diariamente, propostas extras que enriqueçam o conhecimento dos alunos, 
dentre outras. No Ensino Fundamental 1, o planejamento é postado quinzenalmente; no 
Ensino Fundamental 2, o planejamento é postado mensalmente.
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UNIFORME:

No PLÍNIO LEITE À DISTÂNCIA, o uso do uniforme também é OBRIGATÓRIO para 
alunos do Ensino Fundamental – séries iniciais. Para os alunos do Ensino Fundamental – 
séries fi nais, orientamos que antes das aulas os alunos se preparem para participar das 
mesmas, se arrumando devidamente para esse encontro para que foquem no contexto 
escolar.

FREQUÊNCIA E ATRASO: 

Os alunos devem, mesmo durante o período de aulas à distância, independentemente 
do horário em que a aula REMOTA OU HÍBRIDA inicie, respeitar o horário regular de 
aulas – turno da manhã - 7h30min ou 12h10min (ou 13h) e turno da tarde – 13h05 min 
às 17h45min.

Assim, como no trabalho presencial, a assiduidade às aulas e a pontualidade são muito 
importantes a serem cumpridas por TODOS OS ALUNOS. A frequência é apurada online, 
então aparece imediatamente para as famílias quando acessam o CANAL DE PAIS E 
ALUNOS.

No caso das aulas de Educação Física, esta assiduidade também se refere ao acesso 
aos CONTEÚDOS E PROPOSTAS, que abrangem a carga horária semanal da disciplina, 
porém de forma teórico-prática. Essas atividades devem ser feitas no horário da AULA. 
Caso a oferta for de AULAS HÍBRIDAS, os presenciais estarão na quadra realizando 
atividades físicas. A nossa equipe administrativa trabalha diariamente acompanhando a 
frequência dos alunos às aulas online e as coordenações acompanham os acessos aos 
CONTEÚDOS E PROPOSTAS no CANAL. 

Os alunos REMOTOS devem fi car com a câmera ligada por todo o tempo de aula para 
que tenhamos a certeza de sua presença.

REGRAS DE CONVIVÊNCIA: 

Seguem algumas condutas a serem observadas pelas famílias e por nossos alunos 
durante o horário das aulas:

• A aula online é uma simulação dos momentos presenciais que temos. Por esse motivo, 
é muito importante que os responsáveis não interrompam as aulas para falar com o 
professor durante a aula online dos fi lhos, da mesma forma que não entravam em sala de 
aula durante as aulas presenciais. Para conversar com os professores, disponibilizamos 
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o e-mail das coordenações, pois elas agendarão uma entrevista na nossa Plataforma.

• Reserve, dentro do possível, o espaço físico mais tranquilo da casa para a hora que 
o aluno estiver fazendo a aula remota. O distanciamento já é uma barreira para a 
intervenção do professor, assim, é importante que neste momento da aula o aluno esteja 
atento e não se distraia com assuntos e conversas paralelas externas.

• As aulas têm um período já anteriormente combinado. É crucial que as famílias e os 
alunos respeitem o horário de aulas para assistir e interagir e não almocem ou façam 
lanches durante a aula, e sim durante o momento em que essas terminam ou antes de 
iniciarem. 

• Na aula online, o aluno está ao vivo, com a câmera aberta e, consequentemente, a 
família também fi ca de certa forma exposta. Orientamos que fi quem atentos ao ambiente, 
afi nal, quando o seu fi lho abre a câmera para participar da aula, esta pode captar todas 
as ocorrências de casa e, como há vários alunos assistindo, todos assistem quando um 
adulto transita pela casa como se não estivesse sendo visto. Sugerimos o uso do papel 
de parede, recurso digital disponível na plataforma, a fi m de evitar imagens que não seja 
o rosto do aluno.

• Nas aulas online, todos os alunos estão em contato e estão sendo vistos pelos colegas 
da turma e Professora. Procurem deixar os seus fi lhos em local reservado, evitando 
brigar, expor ou chamar a atenção deles durante este momento da aula, pois eles podem 
fi car constrangidos, desmotivados e perderem a vontade de assistir as aulas. Para 
ajudá-los, esteja atento e faça supervisões breves, sem interromper a aula orientando-o 
silenciosamente a retomar a atenção, pois os professores também o farão logo que 
notem que o aluno se dispersou.

• O uso do chat tem um objetivo específi co: ser utilizado para interagir com os professores, 
tirando dúvidas e respondendo (quando ele assim designar) às perguntas. Dialogar no 
chat com seus colegas, sobre assuntos aleatórios, brincando ou jogando enquanto a aula 
está acontecendo é uma atitude de indisciplina. Fique atento e converse com o seu fi lho 
sobre isso.

• Professores e estudantes têm suas imagens protegidas por lei. É terminantemente 
proibido o uso das imagens de professores ou de colegas para qualquer forma de 
comunicação.

OBSERVAÇÃO: As regras disciplinares cabíveis aos ensinos remoto ou híbrido são 
as mesmas do ensino presencial e, caso o aluno descumpra as regras estabelecidas 
pela escola, o ocorrido será devidamente registrado na fi cha do aluno, para as devidas 
providências.
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A SALA DE AULA: MATERIAL, AGENDA ESCOLAR E TAREFAS DE CASA:

A escola é um espaço de aprendizagem, socialização das crianças e adolescentes e 
um meio importante para o desenvolvimento da autoestima. Nesse momento, as casas 
tornaram-se esse ambiente, onde os alunos se encontram, se fortalecem e aprendem 
todos os dias!

Assim, alguns pontos precisam ser observados referentes a SALA DE AULA: MATERIAL, 
AGENDA ESCOLAR E TAREFAS DE CASA:

• Solicitamos aos responsáveis que, na hora da aula, disponibilizem um espaço mais 
tranquilo da casa, com material disponível da matéria (estojo, caderno, livro ...), para que 
o aluno possa ouvir todas as explicações e, no momento certo, ele possa interagir com 
o (a) professor (a).

• Oriente-o que reserve a agenda diariamente para anotar os compromissos escolares e 
as propostas que serão pontuadas ou precisam ser enviadas para o e-mail do professor. 
Essas são as formas como verifi caremos a sua dedicação e aprendizado.

AVALIAÇÃO:

Para o aluno que estiver exclusivamente REMOTO, serão oportunizadas avaliações 
remotas online pelo GEO ou de acordo com a solicitação de cada professor (testes, 
trabalhos, atividade PLUS, provas). As redações deverão ser escritas à mão, em folha 
padrão pautada, fotografadas ou escaneadas e enviadas pelo Canal de Pais e Alunos. 
Não serão aceitas redações enviadas via outros meios.

IMPORTANTE: 

1- Todos os alunos do 2º ao 9º ano do EF têm, semanalmente, a AP - Atividade PLUS, 
que é uma atividade pontuada regulada por normas pré-estabelecidas e que compõe o 
MAP do aluno. É liberada semanalmente para o aluno em sala (EF1) e no GEO (EF2) 
e deve ser realizada até uma semana após ser disponibilizada. A AP tem calendário 
próprio, divulgado aos alunos e famílias e pode ser acessada pelo CANAL DE PAIS E 
ALUNOS. 

2- Em acordo com o EDITAL DO BENEFÍCIO PLUS, no caso de aulas HÍBRIDAS, 
os alunos só concorrerão ao mesmo se estiverem realizando as AVALIAÇÕES 
PRESENCIALMENTE.
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2ª. CHAMADA: 

Para o aluno que estiver exclusivamente REMOTO, as avaliações de 2ª chamada 
serão online. No ensino regular, presencial, para a realização de 2ª chamada, há a 
obrigatoriedade de documentação comprobatória da ausência às aulas.

RECUPERAÇÃO:

A prova de recuperação será oportunizada aos alunos exclusivamente remotos, de 
forma online, para os que não alcançaram a média 6,0 (seis), exigida para aprovação na 
disciplina. O aluno terá, após o período de provas e de aulas de revisão delas, direito a 
realizar essas novas provas (prova de Recuperação), que substituirá apenas a PTR do 
período.

OBS: Essa versão do Manual Escolar é oferecida apenas virtualmente

Colégio Plínio Leite Conectado!

Para estar sempre próximo de tudo o que acontece na escola, utilize as informações a 
seguir:

• As famílias e os alunos têm acesso a um canal com circulares, atividades, exercícios e 
a uma plataforma de acesso às notas e boletins – CANAL DE PAIS E ALUNOS, cujo login 
e senha são liberados logo que é realizada a matrícula.

• A comunicação da escola com os responsáveis é feita através de e-mail para todos os 
segmentos de ensino e via agenda escolar (para o Ensino Fundamental 1). 

• Para entrar em contato com a escola, utilize os seguintes endereços e telefones:

SECRETARIA:
secretaria@colegioplinioleite.com.br
Tels.: (21) 3619-2835 / 2619-2839 / 3619-2836 ramais: 200/201

COORDENAÇÃO:

Ensino Fundamental I
coordenacao@colegioplinioleite.com.br
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Ensino Fundamental II
coordenacao.fundamental@colegioplinioleite.com.br
Tel.: (21) 3619-2835 Ramais: 214, 215, 216, 217, 218 ou 5.

DIREÇÃO:
direcao.pedagogica@colegioplinioleite.com.br
direcao@colegioplinioleite.com.br

ONDE ESTAMOS:
Av. Visconde do Rio Branco, 137 – Centro – Niterói – CEP 24020-000.
Tels.: (21) 3619-2835 / (21) 3619-2836 / (21) 3619-2839

Acompanhe a escola em nossas mídias e através do nosso Informativo Online

Fique ligado nas nossas REDES SOCIAIS:

Facebook: https://pt-br.facebook.com/colegioplinioleite

Instagram: https://www.instagram.com/colegioplinioleite

No nosso site www.colegioplinioleite.com.br, é possível acessar todas as informações e 
notícias sobre o Colégio Plínio Leite e, com o objetivo de oferecer aos pais e interessados 
uma visão mais ampla e atualizada do colégio, disponibilizamos semestralmente o 
Informativo Online, que traz uma coletânea das principais atividades desenvolvidas no 
colégio.

Acesse: http://www.colegioplinioleite.com.br/informativo-plinio-leite
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HINO DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE
Virgílio Werneck/Otávio Maul

Somente vive quem luta
Pois lutar é viver
Eia! Avante mocidade!
Estudai para aprender
Nas pugnas da nossa escola
Nos campos do esporte en� m
Sejamos bravos valentes
Nosso ardor não tenha � m.

Mocidade! Mocidade! Alerta!
Lutemos para viver
O jovem da nossa idade
Desperta 
Para subir, criar, crescer
Mocidade! Mocidade!
Atenta!
Niterói se enfeite
A base do seu futuro se ostenta
No Colégio Plínio Leite.

Olhos � tos no porvir
Do nosso céu cor de anil
Em tudo que lembre a glória
Do nosso amado Brasil
Marchemos sempre para frente
Com o colosso brasileiro
Em cujo céu rutilante
Brilha sublime o cruzeiro.

Mocidade! Mocidade! Alerta!

Lutemos para viver
O jovem da nossa idade
Desperta 
Para subir, criar, crescer
Mocidade! Mocidade!
Atenta!
Niterói se enfeite
A base do seu futuro se ostenta
No Colégio Plínio Leite.

Esqueçamos o passado
Cheio de luto e de dor
Pensemos só no futuro
Pleno de luz e esplendor
O Colégio Plínio Leite
Nossa tenda de labor
Nossos mestres, nossos livros
Cultuemos com amor 

Mocidade! Mocidade! Alerta!
Lutemos para viver
O jovem da nossa idade
Desperta
Para subir, criar, crescer
Mocidade! Mocidade!
Atenta!
Niterói se enfeite
A base do seu futuro se ostenta
No Colégio Plínio Leite.
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HINO NACIONAL BRASILEIRO
Joaquim Osório Duque Estrada

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desa� a o nosso peito a própria morte! 

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu risonho e límpido
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
Terra adorada

Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos � lhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada,
Brasil!

Deitado eternamente em berço 
esplêndido,

Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, � orão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos lindos campos têm mais 
� ores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 

Ó Pátria amada,
Idolatrada
Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado
E diga o verde-louro desta � âmula
Paz no futuro e glória no passado. 

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um � lho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria 
morte. 
Terra adorada

Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos � lhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada,
Brasil! 
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Calendário 2022

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05

JANEIRO

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07

ABRIL - 19 dias

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12

FEVEREIRO - 18 dias

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

MAIO - 23 dias

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09

MARÇO - 19 dias

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09

JUNHO – 20 dias

Sábado letivo RecessosFeriados

Período de fériasDias livres para alunos
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Calendário 2022

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

JULHO - 11 dias 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

AGOSTO - 24 dias

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08

SETEMBRO - 21 dias

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05

OUTUBRO - 21 dias

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

NOVEMBRO - 19 dias

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07

DEZEMBRO - 9 dias

Sábado letivo RecessosFeriados

Período de fériasDias livres para alunos
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Calendário 2022

JANEIRO
1 – Confraternização Universal (FERIADO)
2 a 31 – FÉRIAS ESCOLARES

FEVEREIRO
1 – Início do ANO LETIVO
ENCONTRO COM PROFESSORES
(BOAS–VINDAS E LANÇAMENTO DO 
PROJETO DIRECIONADOR)
2 – Início das Aulas – 1º período letivo
3 e 4 – Reunião Geral para Pais e 
Responsáveis
28 – Recesso de Carnaval

MARÇO
1 – Carnaval (FERIADO)
2 – Quarta-feira de Cinzas – Recesso
3 e 4 – Dias Livres para Alunos
7 – Lançamento da AÇÃO SOCIAL 
do 1º semestre
16 – Ciclo de ideias para 8º e 9º anos

ABRIL
4 a 8 – PERÍODO DE FECHAMENTO DAS 
MÉDIAS DAS ATIVIDADES PONTUADAS 
(MAP)
15 – Sexta-feira Santa (FERIADO) 
e Aniversário do Colégio Plínio Leite
17 – Páscoa
19 e 20 – Reunião de Pais e Responsáveis com 
a Coordenação
21 – Tiradentes (FERIADO)
22 – Dia Livre para Alunos
23 – Dia de São Jorge (FERIADO)
30 – Comemoração do Aniversário do Colégio 
(SÁBADO LETIVO)

MAIO
1 – Dia do Trabalhador (FERIADO)
2 a 7 – PTRS (provas do período 1)
7 – PTR – Dia letivo
12 e 13 – Provas de 2ª chamada
7 – ENCONTRO DE ÁREA (SÁBADO LETIVO)
16 – Lançamento da Olimpíada de Matemática
16 a 20 – Provas de Recuperação – P1
20 – Término do 1º período letivo
72 dias letivos
23 – Conselho de Classe EF2
(dia letivo – aulas para o EF1)
Início do 2º período letivo
24 – Conselho de Classe EF1
(dia letivo – aulas para o EF2)

JUNHO
11 – Arraiá PLINIOLEITENSE – Festa Junina 
(SÁBADO LETIVO)
16 – Corpus Christi (FERIADO)
17 – Dia Livre para Alunos
24 – Dia de São João - Padroeiro da Cidade de 
Niterói (FERIADO)

JULHO
8 – DIA OLÍMPICO
11 a 15 – PERÍODO DE FECHAMENTO 
DAS MÉDIAS DAS ATIVIDADES 
PONTUADAS (MAP)
18 a 29 – Dias Livres para Alunos
18 e 19 – FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES e ATENDIMENTO A 
RESPONSÁVEIS
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Calendário 2022

AGOSTO
1 – Retorno às aulas/início do “Mês do Amor, 
Afeto e Amizade”
8 – Lançamento da AÇÃO SOCIAL do 2º 
semestre
10 – CICLO DE ideias para 8º e 9º anos
15 a 20 – PTRS (provas do período 2)
20 – PTR – Dia letivo
ENCONTRO DE ÁREA
25 e 26 – Provas de 2ª. chamada – P2
31 – Projeto das Humanidades

SETEMBRO
29 a 2 – Provas de Recuperação – P2
2 – Término do 2º período letivo
64 dias letivos
5 – Início do 3º. período letivo
5 – Conselho de Classe EF1 
(dia letivo – aulas para o EF2)
6 – Conselho de Classe EF2
(dia letivo – aulas para o EF1)
7 – Independência do Brasil (FERIADO)
12 a 16 – SEMANA LITERÁRIA
16 – Mostra de Vídeos do 9º. ano
28 e 29 – Reunião de Pais com a Equipe

OUTUBRO
12 – Dia de Nossa Sra. Aparecida - Padroeira 
do Brasil (FERIADO)
10 a 14 – Semana da Ciência, Tecnologia e 
Inovação
15 – DIA DO PROFESSOR (FERIADO)
22 – DIA PLINIOLEITENSE (SÁBADO LETIVO)
24 a 28 – PERÍODO DE FECHAMENTO DAS 
MÉDIAS DAS ATIVIDADES PONTUADAS 
(MAP)
28 – Dia de Confraternização e Integração 
entre alunos

NOVEMBRO
2 – Dia de Finados (FERIADO)
14 – Dia Livre para Alunos
15 – Proclamação da República (FERIADO)
18 a 25 – PTRS (provas do período 3)
20 – Dia da Consciência Negra - Zumbi 
(FERIADO)
28 e 29 – Provas de 2ª chamada – P3
30 – Liberação do 1º resultado (fi nal) pelo site
30 a 6 – Plantão de Dúvidas (obrigatório para 
alunos que ainda não estão aprovados ou estão 
em recuperação)

DEZEMBRO
1 – Confraternização do 9º ano do Ensino 
Fundamental 2
30 a 6 – Plantão de Dúvidas (obrigatório para 
alunos que ainda não estão aprovados ou estão 
em recuperação)
3 – Festa do Livro do 1º ano do Ensino 
Fundamental 1
7 a 13 – Provas de Recuperação do 3º período 
e anual
14 – Conselho de Classe FINAL pela manhã/
entrega de resultados à tarde
15 e 16 – FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES
16 – Término do 3º período letivo
68 dias letivos
12 a 31 – Dias Livres para Alunos
25 – Natal (FERIADO)

1º Período: 72 dias letivos

2º Período: 64 dias letivos

3º Período: 68 dias letivos

TOTAL: 204 dias letivos
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