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Que o coletivo seja mais forte que o indivíduo,
mas que o indivíduo seja mais forte que a indiferença.

Que o olhar esteja voltado para ações positivas e
as negativas nos provoquem ações transformadoras.

Que a mediação seja mais forte que a locução.

Que aprender a fazer seja mais
significativo que o isolamento do saber.

Que a produção criativa seja fruto da inspiração e,
outro tanto, da organização.

Que a formação acadêmica e cultural nos
insira na aldeia global para o plantio e para a colheita.

Que a compreensão da diversidade leve
à prática da solidariedade e das construções afetivas.

Que a consciência corporal nos leve
ao gesto de respeito por nós mesmos e pelo outro.

Que o meio em que vivemos nos
ensine a prática da preservação ambiental.

Que o espírito da alegria seja
o pão nosso de cada dia.

Princípios e Valores

Ciro de Figueiredo
Diretor do Instituto Friburgo
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Prezado aluno e pais, 

Neste manual estão as orientações fundamentais à vida estudantil do aluno Parâmetros. 
Informações claras e objetivas da funcionalidade, comunicação, organização e aspectos 
educacionais e pedagógicos.

Consulte-o sempre que tiver alguma dúvida.

Nossa equipe de profissionais também está à disposição para informações 
complementares.

Desejamos um ótimo 2020!
Equipe do Colégio Parâmetros

Para reflexão:

“O sucesso nasce do querer, da deter-
minação e persistência em se chegar a um 
objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, 
quem busca e vence obstáculos, no mínimo 
fará coisas admiráveis.”

                                              José de Alencar

 

“A ponte não é de concreto, não é de ferro,
não é de cimento
A ponte é até onde vai o meu pensamento
A ponte não é para ir nem pra voltar
A ponte é somente pra atravessar
Caminhar sobre as águas desse momento”
                                                            Lenine                 
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Direção
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Direção

Direção Geral e Mantenedor 
Ciro Rodrigues de Figueiredo
cirof@colegiofriburgo.com.br

Direção de Assuntos Comunitários e Parâmetros
Iracy Garcia Rossi      
iracy@colegiofriburgo.com.br

Assistente de Direção | Parâmetros
Lusia Menezes
lusia@colegiofriburgo.com.br

Parâmetros
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Secretaria Escolar
Informações Acadêmicas - Lucia Dinalli
secretariaescolar@colegiofriburgo.com.br

Direção e Coordenação
Para o contato com a coordenação e direção utilize os e-mails da página 3.

Comunicação
Escola-Família

www.colegiofriburgo.com.br
facebook.com/ColegiofriburgoCasinhapequenina

Instagram:@colegiofriburgo / Youtube.com/colegiofriburgo
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Cursos Entrada Saída

ENSINO MÉDIO Noturno 
17h35

entrada e chamada
21h50

Entrada e saída

Organização Funcional

Atrasos

Há tolerância de 15 minutos. Após esse horário a entrada será somente na 2ªaula. 
Justificativas serão tratadas pela assistente de direção. 

Norma Disciplinar

A assistente de direção registrará as ocorrências. A partir do terceiro atraso mensal,  o 
aluno e a família serão notificados por escrito. A seguir, os atrasos serão tratados com a 
direção.

Permanência na escola
Em horário contrário ao regular, somente é permitida a permanência para atividades 

complementares, autorizadas pela direção. A permanência é permitida, porém deve ser 

esclarecido que os espaços (biblioteca, informática, etc) são utilizados pelos alunos do 

período vigente. 

Autorização de saída
A saída de alunos antes das 21h50 somente é permitida com autorização dos pais ou 
responsáveis. 
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O princípio responsabilidade rege as relações em sala de aula, no espaço escolar, 
na relação família - escola e no vínculo institucional das escolas do Instituto Friburgo.

Educar para a responsabilidade é o fundamento de nossa aprendizagem.
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Danos ao Patrimônio Escolar
Não é admissível qualquer tipo de dano ao patrimônio da escola. Caso ocorra, o aluno e 
família serão responsabilizados, seguindo as normas da escola: limpeza, restauração, 
substituição, ressarcimento. Dependendo da natureza do ato, o aluno estará sujeito às 
sanções disciplinares.

Equipamentos Eletrônicos (celulares,  tablets,  entre outros)

No Ensino Médio é permitido o uso em sala de aula quando solicitado pelo professor 
como recurso complementar aos estudos. O uso indevido é tratado como indisciplina por 
meio de advertências orais, escritas e encaminhamentos disciplinares regimentais. 

Norma disciplinar

Na primeira vez, o professor retira o celular que será encaminhado à coordenação. Ao 
retirá-lo, o aluno levará advertência verbal. Na Segunda receberá advertência por 
escrito; na terceira, encaminhamentos disciplinares regimentais.

Material individual
O aluno deve estar em posse de todo o material necessário às disciplinas relacionadas ao 
seu horário escolar. A identificação do material é necessária, pois a escola não se 
responsabiliza pelos casos de perda.

Achados  e  Perdidos
As roupas ou objetos encontrados serão encaminhados à Central de Apoio. 
Se não resgatados, serão enviados semestralmente às instituições sociais. 

Armários
A escola possui um sistema de locação de armários para o Ensino Médio. A solicitação 
deve ser feita na Central de Apoio, mediante pagamento da taxa anual ou semestral.

Parâmetros
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Ações educativas disciplinares
Incluem contratos pedagógicos educacionais, advertências e suspensões. 
São precedidos de reflexões, visando ajudar o aluno a compreender a relação entre 

ação e consequência.

O aluno que não responder às orientações educacionais da escola visando sua 
mudança de postura  estará sujeito às normas disciplinares.
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O processo educativo se respalda no esforço conjunto de 
educadores, educandos e família para o desenvolvimento 
educacional, inclusive disciplinar, visando sempre o 
crescimento e o preparo para a cidadania. 

Espera-se do aluno do Parâmetros postura de respeito e 
compromisso, valorização de atitudes cooperativas e 
solidárias com colegas, funcionários e  educadores para 
uma educação responsável.

Orientação Educacional
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Direitos e Deveres
Regimento Escolar - Art. 32 e 33
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Constituem direitos dos alunos:
Ser considerado e valorizado em sua individualidade;

Ser respeitado em suas crenças religiosas;
Manifestar suas queixas e reclamações a quem de direito;
Ser informado dos resultados finais das avaliações e ter justificado o resultado da 
avaliação de seus trabalhos escolares, por quem de direito;
Ser assistido em suas dificuldades.

Constituem deveres dos alunos:
Participar de todos os trabalhos escolares e frequentar, assiduamente, as aulas;

Acatar as orientações e disposições emanadas da diretoria da escola;

Tratar os colegas, professores e demais funcionários da escola com respeito e 
urbanidade;

Colaborar com a direção da escola, na conservação do prédio escolar, das instalações, 
dos equipamentos, do mobiliário e de todo o material utilizado na instituição;

Não portar, na escola, material que represente risco à saúde, à segurança ou a 
integridade física e moral sua ou de qualquer outra pessoa;

Colaborar com todas as ações pedagógicas da escola, incluindo solenidades e festas 
escolares.

Norma Disciplinar

De acordo com o Regimento Escolar:
Advertência verbal; Advertências por escrito (1ª e 2ª); Reunião de direção com a família 
(pais e aluno); Suspensões (1 ou mais dias); Encaminhamento do aluno para o Conselho 
Disciplinar; Aconselhamento para a busca de outro estabelecimento de ensino.



1. Sistema de Avaliação: Notas e Conceitos

1.1. Notas:   0 a 10 graduadas em décimos 

Prática Pedagógica

O processo pedagógico do Colégio Parâmetros tem por objetivo uma aprendizagem por 

meio da prática reflexiva que respeita as diferenças e forma o aluno como sujeito do seu 

próprio conhecimento. Inovação, raciocínio lógico, criatividade, flexibilidade e 

capacidade crítica são trabalhados durante o processo de estudo. O professor contribui 

para despertar no aluno o desejo pelo conhecimento e o comprometimento com os 

estudos. E é nessa relação de compartilhamento intelectual que está alicerçada a 

excelência do ensino, por meio do rigor acadêmico.

Orientação Pedagógica
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E. Médio Noturno
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Biologia, 
Física, Química, Filosofia, Sociologia e  Inglês.

1.2 Conceitos
No Ensino Médio as habilidades são descritas por disciplina. 

Os critérios são avaliados por conceitos:

A - Atingiu com excelência todos os objetivos estabelecidos para o período.
B - Atingiu grande parte dos objetivos estabelecidos para o período.
C - Atingiu os objetivos mínimos estabelecidos para o período.
D - Não atingiu os objetivos mínimos estabelecidos para o período.

E. Médio Noturno  Artes/  HP1e HP2 / Teatro / Educação Física

Observação: Educação Física é atividade realizada fora do horário regular das aulas. 
É representada por atividades diversas como Yoga, jogos de quadra, etc.
São dispensados dessas atividades alunos com atestado de trabalho ou dispensa médica. 



Avaliação

1.3 Instrumentos de Avaliação

Grupo 1:  
Instrumentos 

Diversificados (ID)

Trabalho em Grupo
Redação
Resenha de Leitura
Relatórios e resumos
Seminários
Fichamento de livro ou texto
Outros

PESO 1

Grupo 2:  
Provas (P)

ou trabalhos 
globais

Provas  PESO 1

CÁLCULO DO RESULTADO DO PERÍODO:
(Média ID + Média P) = Média Final 
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1.4 Promoção
A promoção direta do aluno ocorrerá:
Nas disciplinas cujos resultados são expressos em notas - quando obtiver, como 
resultado final dos períodos, média ponderada igual ou superior a 6,0 (seis), conforme o 
seguinte cálculo:

Nas disciplinas cujo resultado é  expresso em conceito, quando obtiver A, B ou C. 

Observação: 
 O arredondamento de notas ocorre apenas no resultado final anual, de 0,5 em 

0,5, sempre para cima.
 O aluno deve ter frequência igual ou superior a 75% do total de horas letivas 

dadas em cada disciplina.

Notas

Conceitos

1º período
PESO 1

2º período
PESO 2

3º período
PESO 3

 RESULTADO
FINAL

+ +

6(x1)          +         6(x2)          +          6(x3)         =       36      =     6
                              6

Exemplo

=
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1.5 Prova Substitutiva

O aluno terá direito à substituição do instrumento de avaliação prova e trabalho 
mediante deferimento da direção da escola.

O aluno deverá pegar o requerimento para prova substitutiva com a assistente de 

direção e encaminhá-lo assinado pelo responsável à direção, acompanhado de atestado 

que justifique a falta. 

Não há prova substitutiva para prova substitutiva.

Tipos de justificativas:

 Declaração de pedido de comparecimento para o serviço militar;
 Comprovante de internação hospitalar;
 Comprovante médico por doença infecto contagiosa;
 Óbito na família.
 Declaração de trabalho

Considerações sobre a prova:

 O aluno receberá, antecipadamente, calendário próprio para a realização da prova;
 A prova ocorrerá em período complementar ao regular.

Ensino Médio Noturno
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Recuperação Contínua
Acontece durante o período regular de aulas por meio de reorganização e reorientação 
de estudos, promovendo diversificadas situações de aprendizagem.

Recuperação por Excelência
O aluno que, no período subsequente, obtiver média igual ou superior a 8,0 (oito), terá a 
média do período anterior automaticamente alterada para 6,0 (seis).

Recuperação por Período
O resultado abaixo da média em qualquer componente curricular poderá ser recuperado 
por meio de recuperação que acontece após final de cada período. O aluno convocado 
recebe orientações dos professores para fazer a prova e/ou trabalho.

Se o resultado de sua recuperação for superior a 6,0, sua nota será automaticamente 
transformada em 6,0. Se sua nota for inferior a nota do período, permanecerá a nota 
mais alta. A nota da avaliação de recuperação do 3º período, substituirá integralmente a 
nota desse último período, quando maior.

Recuperação Final
O aluno que não obtiver os 36 pontos ou média final maior ou igual a 6.0 ( seis) fará a 
recuperação do 3º período.
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Deliberação CEE 161/2018 

Dispõe sobre pedidos de reconsideração de resultados finais de alunos retidos na série, 
por meio de requerimento dos pais/responsáveis, dirigido ao diretor da escola, após a 
publicação das notas finais.

O conselho de classe analisa casos de alunos 
que não atingiram nota ou conceito na recuperação dos períodos. 

14 Parâmetros
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Programa de Atividades
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Objetivos
Seus objetivos fundamentais são:
Organizar dentro do colégio os alunos do Ensino Médio Noturno;
Oferecer um espaço para que os alunos façam suas atividades  de tarefas de casa (TC) e 
trabalhos em grupo (TG);
Estimular um momento para a pesquisa e leitura de livros indicados para o vestibular;
Promover o contato com atividades esportivas e culturais.
Reforçar conteúdos que apresentarem algum tipo de dificuldade.

Estrutura das atividades
Tarefas de casa (TC) e Trabalhos em grupo (TG) – tem por objetivo ampliar as 
responsabilidades estudantis com relação às tarefas, pesquisas,  e estudo sistematizado 
dos conteúdos trabalhados. Nele, o aluno trabalha suas competências de organização e 
responsabilidade frente às lições de casa e aos estudos. 

Leitura Vestibular  (LV) – estimular  a leitura de livros indicados para o vestibular. Fazer 
pesquisas online para ajuda-los na tarefa de estudar a literatura cobrada no vestibular. 
Usar os recursos tecnológicos para pesquisar importantes obras exigidas no vestibular. 
Ter acesso a um pouco da biografia do autor e as principais características de seu estilo 
narrativo. Assistir ou ler dicas de professores para você compreender mais facilmente a 
obra e até mesmo questões  que já caíram em vestibulares anteriores. 

Esportivo (EF) – promover atividades exercitando a coordenação motora geral e o 
desenvolvimento corporal por meio de vivências diversificadas.

Outras atividades – propostas específicas para o ano escolar atual serão entregues 
diretamente ao aluno, junto com o horário das atividades.

Reforço pedagógico – de acordo com necessidades apresentadas.



A vida é generosa, a cada sala que se vive, descobre-se 

tantas outras portas. E a vida enriquece quem se arrisca 

a abrir novas portas. Ela privilegia quem descobre seus 

segredos e generosamente oferece afortunadas portas. 

Mas a vida também pode ser dura e severa. Se você não 

ultrapassar a porta, terá sempre a mesma porta pela 

frente. É a repetição perante a criação, é a monotonia 

monocromática perante a multiplicidade das cores, é a 

estagnação da vida.... Para a vida, as portas não são 

obstáculos, mas diferentes passagens!

Içami Tiba
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Avenida João Dias, 242 – Granja Julieta – São Paulo, SP
 Telefone: 11 2148 0150 • contato@colegiofriburgo.com.br

Que o aprender a fazer seja mais 
significativo que o isolamento do saber.
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