
 
 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA 

Para o bom andamento do processo de ensino e aprendizagem, bem como para 

incentivar a autonomia dos alunos, estabelecem-se algumas Normas de 

Convivência. 

 Respeitar colegas, funcionários e professores: saber conversar com calma; evitar discussões 

e brigas; não atrapalhar as aulas das outras turmas; não fazer brincadeiras de mau gosto. 

 O uso de uniforme é obrigatório em todas as atividades da escola, inclusive saídas de campo, 

viagens e passeios.  

 Cuidar dos materiais da escola e dos colegas. 

 Conservar a limpeza da escola. Utilizar as lixeiras da sala de aula e também aquelas 

espalhadas pelos corredores, ginásio e pátios da escola. 

 Chegar no horário em sala de aula. Caso o aluno se atrase, este deve passar na secretaria 

para fazer o registro na sua agenda. O aluno que não apresentar sua agenda quando 

solicitado deverá ser encaminhado para a Coordenação ou Orientação para fazer os devidos 

encaminhamentos. O aluno que não apresentar a agenda por 3 vezes será solicitada a 

presença dos pais.  

 Sair da sala de aula somente com a autorização do professor (banheiro, biblioteca, etc). 

 Não é permitido lanchar ou levar alimentos e bebidas nos laboratórios, biblioteca e auditório. 

 Em turno oposto somente será permitida a entrada de alunos para fins pedagógicos. 

 Material danificado: quem sujou deverá limpar; estragou deverá consertar ou repor. 

 Na troca de aula, o aluno deve permanecer em sua sala.  

 Ter o hábito de trazer uma garrafa de água. 

 Não é permitido o uso de telefones celulares, mp4 ou qualquer outro aparelho não autorizado 

pelo professor durante as aulas. 

 O uso de bonés e mascar chicle serão permitidos somente nos intervalos. 

 É proibido namorar nas dependências da Escola. Em caso de namoro, esse deve ser levado 

com discrição. 

 Não nos responsabilizamos por objetos pessoais trazidos para a escola ou deixados nos 

armários. 



 Proibido deixar material escolar na sala de aula de um dia para o outro. 


