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MISSÃO DO COLÉGIO E CURSO
MICKEYLÂNDIA

“ Proporcionar um ensino de alta qualidade fundamentada
no desenvolvimento científico e grupal, formando pessoas
que contribuam para um mundo melhor.
“Inovar nas propostas práticas e pedagógicas para a
formação de cidadãos críticos e conscientes.”
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Regimento Interno
O CCM ,busca oferecer um ensino de qualidade espelhado nos princípios
básicos de liberdade e solidariedade humana, movido pela força de interação de
todos que fazem parte da comunidade escolar ,elaborou o presente regimento
escolar respaldado na LDB 9394/96, na constituição da República Federativa do
Brasil, e na Lei 8060/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, nos Referenciais
Curriculares Nacionais, nos pareceres e Resoluções em vigor.
DIREÇÃO
Respondem pela gestão dos níveis de ensino do CCM, em seus aspectos
pedagógicos e administrativos.
GESTORES DE SEGMENTOS
Respondem por determinadas séries, tanto como coordenadores pedagógicos
quanto como a psicopedagoga . São responsáveis pela supervisão e avaliação
das atividades educacionais e pedagógicas, a fim de garantir a permanente
melhoria na qualidade de ensino. Compete ainda aos gestores de nível assistir e
coordenar a ação dos elementos da escola, família e comunidade no que
concerne aos aspectos afetivo-emocionais do aluno, para promover seu
desenvolvimento integral. Fazem, assim, a ligação entre família e escola, com
atendimento a pais e responsáveis.
ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CCM
Site do colégio ( WWW.colegioecursoccm.com.br)
O acompanhamento da vida escolar dos estudantes pode ser feito
eletronicamente por meio do site. É possível acessar dados como notas, faltas,
atrasos e ocorrências do aluno, assim como comunicados da escola, utilizando
login e senha de responsável.
ATENÇÃO: responsáveis e alunos logins e senhas individuais, que dão acesso a
informação distintas no site.
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COMUNICADOS IMPRESSOS
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mediante autorização de pagamento ou a apresentação de atestado médico ou
justificativa por escrito do pai ou responsável

Quando necessário, são entregues aos estudantes. Quando solicitados, essas
circulares deverão se assinadas pelo responsável e devolvidas ao Colégio CCM,
no prazo e local.

ATENÇÃO: NÃO
RECUPERAÇÃO..

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

HORÁRIO DE CHEGADA:

O Colégio e Curso Mickeylândia, adota o sistema de Verificação Bimestral, e as
notas são obtidas por meio de provas escritas, trabalhos, tarefas e outras
atividades escolares. A média mínima para aprovação é 7.0(sete) .

O cumprimento do horário das aulas é fundamental, para o
desenvolvimento no processo de ensino aprendizagem do aluno, por tanto o aluno
deverá estar em sala de aula nos seguintes horários:

É calculada a partir de:

MANHÃ

Prova ( 0 a 10 ) + trabalho ( 0 a 10 ) : 2 = média

2.° ao 5.° ano = 06:55 h ( formação no pátio )

Todas as unidades funcionarão assim.
RECUPERAÇÃO SEMESTRAL
Ao fim de cada semestre, o aluno que obtiver média inferior a 7,0 , ou não obtiver
a soma dos 14 pontos , referentes a soma das duas unidade, ele fará
recuperação.
A nota de recuperação, caso seja maior que a média da unidade, substituirá a
média da unidade.




EXISTE

CHAMADA

DE

PROVAS

DE

07:00 (início da aula)
11:00( saída)

6.° ao E nsino Médio



SEGUNDA

= 07:25 (formação no pátio)

7:30 (início da aula)
11:45 (saída)

TARDE
6.° ao Ensino Médio

= 13:25 (formação no pátio)

MÉDIA ANUAL
O aluno para ser aprovado, ele precisará obter 28 pontos nas 4 unidades.
RECUPERAÇÃO FINAL
A média , depois da final, baixa para 6.0 .
PROVAS DE SEGUNDA CHAMADA
Terá direito a segunda chama o alunos que perder prova por motivo justificado(
casos de doença, luto ou convocações para atividades cívicas, esportivas ou
jurídicas) A solicitação de segunda chamada deve ser feita na secretaria,,




13:30 (início da aula)
17:45( saída)

Infantil e 1.° ano



13:00h h (início das aulas)
17:00 h (saída)

OBSERVAÇÃ O1: O aluno que chegar atrasado pela primeira vez será feita uma
ocorrência no sistema e o aluno assinará a pasta de atrasos. Também entraremos
em contato com a família.
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OBSERVAÇÃO 2:No segundo atraso, entraremos também em contato. Será feita
nova ocorrência no sistema com notificação e o aluno só entrara a partir da
segunda aula.
OBSERVAÇÃO 3:Um terceiro atraso caso não haja justificativa para o atraso,
será notificado no sistema e não assistirá aula , mediante a ligação para os pais
informando.
APRESENTAÇÃO PESSOAL:
O fardamento é de uso obrigatório para todos os alunos.
O fardamento diário do 2.° ano fundamental até o 3.° ano médio é:
Calça Jeans “azul” tradicional;Camisa da diária;Tênis;
O fardamento diário do infantil e 1.° ano fundamental é :
Bermuda do colégio;Camisa da diária;Tênis;

DISCIPLINA EM SALA DE AULA
Sabemos que o ambiente de sala de aula deve convidar o aluno ao
conhecimento, entretanto cabe ao professor estimular sua turma para o despertar
do conhecimento, de modo que deve-se evitar em sala de aula, conversa
brincadeiras paralelas, realização de outras atividades que não correspondam à
aula do momento.
OBSERVAÇÃO 1: FICA PROIBIDO o uso em sala de aula de
equipamentos eletrônicos, como celulares, jogos, ipads,mp3 ,e afins ,caso o aluno
descumpra essa regra seu equipamento será confiscado e só será entregue ao
seu responsável.
OBSERVAÇÃO 2 caso o aluno atrapalhe a ordem e a disciplina da sala
de aula de maneira repetida o professor convidará o aluno à se dirigir à
coordenação onde serão tomadas as medidas cabíveis, se houver reincidência, os
pais serão chamados e poderá haver suspensão, advertências, e transferência de
turno se a indisciplina perdurar.
DISCIPLINA NO RECREIO

O fardamento de educação física é
Calção do colégio ;Camisa de educação física;
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Tênis

OBSERVAÇÃO1: Qualquer atividade extraclasse e/ou aula passeio o aluno
deverá estar devidamente fardado, bem como em horário diferente do seu.
OBSERVAÇÃO 2: Alunas evangélicas poderá usar a saia jeans, abaixo do joelho.
OBSERVAÇÃO 3: Não será permitido o usa de sandália e sapatilhas, salvo
quando o pai ou responsável apresentar atestado para o uso do mesmo.
FREQUENCIA ÀS AULAS
Os alunos deverão assistir a todas as aulas e durante o horário de aula
não será permitida a permanência ou circulação nas dependências do colégio
exceto com autorização da coordenação.
As faltas só serão justificadas mediante atestado médico.

No recreio não será permitido, namoro, deitar nos bancos, vaiar,
perturbar a ordem e os bons costumes, não será permitido também sentar no
colo, brigar ou fazer quaisquer tumultos que atrapalhem o companheirismo e
cidadania.
CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR
O CCM existe para que você tenha o melhor, por isso nos preocupamos,
com a limpeza das áreas comuns, com a limpeza das salas de aulas, com
paredes pintadas, cadeiras, sala de informática, laboratório, tudo isso é de uso
coletivo, porém patrimônio da instituição, caso haja algum dano ás custas do
conserto serão de inteira responsabilidade de quem causou o prejuízo.
SAÍDA DURANTE O EXPEDIENTE ESCOLAR
Durante o expediente de aulas não será permitido que o aluno
saia da escola exceto com autorização por escrito dos responsáveis, ligação dos
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responsáveis e assinatura do livro de saídas na secretaria e a coordenação
deverá fazer ocorrência no site da saída do aluno.
MATERIAL DIDÁTICO E TAREFAS
É obrigação do aluno, trazer todos os dias seu material, bem como estar
em dia com suas tarefas escolares e /ou trabalhos solicitados, caso o aluno não
traga o material ou não esteja com suas atividades devidamente realizadas
deverá ser encaminhado à coordenação para que sejam tomadas as medidas
cabíveis.
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EXPECTATIVAS AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Espera-se que a escola seja informada de qualquer alteração no
comportamento do aluno, no seu desempenho escolar, falta ou excesso de sono,
mudança de humor, sintomas de depressão, pânico, ansiedade qualquer
comportamento de natureza estranha à escola deverá ser comunicada, para
juntos possamos traçar metas e soluções para o problema.
OBSERVAÇÃO 1 Caso o aluno retorne para casa com o portador, o prazo
máximo de espera é de 15minutos após o término do horário letivo, caso o
portador chegue após esse horário será cobrada uma multa.

SUSPENSÃO E TRANSFERÊNCIA
O aluno que for retirado de sala, repetidas vezes, ou que cometer alguma
indisciplina considerada grave para o colégio, independente de ser reincidente ou
não.
O CCM considera graves os seguintes problemas:
Agressão física de qualquer natureza;
Desrespeito a toda equipe pedagógica, professores, colegas e
funcionários;
Danos ao patrimônio do CCM;
Participação em atos abusivos (como badernas, brigas, atos
ilícitos) dentro ou nas proximidades do colégio;
Mexer nos pertences do outro sem a devida autorização.
OBSERVAÇÃO: Qualquer outro ato, mesmo que não esteja listado acima, que a
direção julgue grave será penalizado de igual forma.
ACHADOS E PERDIDOS
Caso o aluno ache algo que não lhe pertence, deverá ser entregue à
coordenação para que procure o dono, mas lembramos de que a escola não se
responsabiliza por pertences ou valores perdidos na escola, a responsabilidade é
total do aluno.

OBSERVAÇÃO 2 Caso a família precise entrar em contato com o aluno por
qualquer motivo, pedimos que liguem para os telefones da escola, pois é proibido
o uso de celular em sala de aula.
Espera-se que os pais ou responsáveis compareçam, aos chamados da
coordenação, da escola de modo que possam nos ajudar no processo.
Espera-se que a família atenda as solicitações da psicopedagoga,
contribuindo com o acompanhamento necessário a cada especificidade da
criança, trazendo a documentação necessária, para que a psicopedagoga possa
trabalhar de maneira específica com cada criança.
MEDICAMENTOS.
Na farmácia da escola contém apenas os medicamentos necessários para
primeiros socorros. Quanto aos demais medicamentos, não poderemos oferecer é
importante que o aluno traga seu remédio informe e à coordenação o que irá
tomar.
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REGIMENTO INTERNO
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“Use sua sabedoria para conquistar o mundo, ela vale mais que
tudo de valor que você tem”.

“Use sua sabedoria para conquistar o mundo, ela vale mais que
tudo de valor que você tem”.

Autor Desconhecido.

Autor Desconhecido.

