Rua São Rua Domingos, 15 – Pau da Lima
Cep: 41.247-090 – Salvador - Bahia
Fone/Fax: 71 3393-3112
Site: www.augustocomte.com.br
E-mail: contato@augustocomte.com.br

HORÁRIO DE AULAS
Matutino
SÉRIE

MENSAGEM

HORÁRIO
1º

07:10

2º

08:00

Ó Deus, de que procede toda paternidade no céu e na terra, Pai,

3º

08:50

que és Amor e Vida, faz que cada família humana sobre a terra

-

09:40

se converta, por meio de teu Filho, Jesus Cristo "nascido de

4º

10:00

Mulher", e mediante o Espírito Santo, fonte de caridade divina,

5º

10:50

em verdadeiro santuário da vida e do amor para as gerações que

6º

11:40

Oração da Família

se renovam.

2ª
FEIRA

3ª
FEIRA

4ª
FEIRA

5ª
FEIRA

6ª
FEIRA

Inte

Inte

Inte

Inte

Inte

2ª
FEIRA

3ª
FEIRA

4ª
FEIRA

5ª
FEIRA

6ª
FEIRA

Inte

Inte

Inte

Inte

Inte

Vespertino

Faz que tua graça guie os pensamentos e as obras dos esposos

SÉRIE

para o bem de suas famílias e de todas as famílias do mundo.
Faz que as jovens gerações encontrem na família um forte apoio
para humanidade e seu crescimento, na verdade e no amor.
Faz que o amor, reafirmado pela graça do sacramento do
matrimônio, revele-se mais forte que qualquer debilidade e
qualquer crise, pelas quais às vezes passam nossas famílias.
Faz, finalmente, te pedimos por intercessão da Sagrada Família
de Nazaré, que a Igreja em todas as nações da Terra possa
cumprir frutiferamente sua missão na família e por meio da

HORÁRIO
1º

13:10

2º

14:00

-

14:45

3º

15:00

4º

15:45

5º

16:30

6º

17:15

Atividades Extras

família.

2ª FEIRA

3ª FEIRA

Tu que és a Vida, a Verdade e o Amor, na unidade do Espírito

Karatê/
Música

Ballet

Santo. Amém!
(Papa João Paulo II)

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

Karatê/
Música

Ballet

Senhores Pais e/ou Responsáveis

No Manual da Família você encontra:

A Escola Marissol e o Colégio Augusto Comte entraram
em parceria para melhor atender a formação dos nossos alunos.
Aqui o educando é visto como um ser singular e como tal
procuramos respeitá-lo nas suas diferenças; assim como
promover um ambiente propício para o desenvolvimento das
suas potencialidades, estimulando-o a conhecer suas múltiplas
inteligências.
Fundamentados na Lei de Diretrizes e Bases, 9394/96 e
nos quatro Pilares da Educação: ”SER”,”CONHECER”, “FAZER,”e
“CONVIVER” buscamos a interação entre o conhecimento, o afeto
e a experiência,tendo a linguagem e o respeito como veículos
importantes para que o aluno conheça o mundo em que vive,
saiba conviver em grupo e tenha um conceito positivo de si
próprio, agindo como cidadão consciente e autônomo.
Apresentamos o nosso “Manual da Família” para você. Ele
auxiliará toda a família durante o ano letivo onde você encontrará
informações necessárias sobre os setores da Escola.
Leia-o atentamente, em caso de dúvida, procure-nos
pessoalmente.
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1. Horário de funcionamento

2. Filosofia

Educação Infantil

A Escola Marissol e o Colégio Augusto Comte
têm como objetivo contribuir na formação do
aluno,
colaborando
com
o
seu
desenvolvimento, utilizando a educação e o
conhecimento como meio de adquirir qualidade
e harmonizar liberdade e a disciplina, de forma
que o saber se projete como instrumento
necessário ao exercício da cidadania.

Matutino - 7:30 às 11:45
Vespertino – 13:10 às 17:15
Ensino Fundamental I (1ª à 4ª série)
Matutino - 7:30 às 11:45
Vespertino – 13:10 às 17:15
Ensino Fundamental II e Ensino Médio (5ª a 8ª série e 1º
ao 3º Ano)
Matutino - 7:10 às 12:30
Vespertino – 13:10 às 18:00
Atenção! Os horários de chegada e saída de cada turma têm que
ser impreterivelmente respeitados pelos portadores, pais e/ou
responsáveis e conduções.
Setor Administrativo e Outros

Na sua filosofia, a Escola Marissol e o Colégio Augusto Comte,
desenvolvem uma prática pedagógica de que devemos
sempre buscar:





Secretaria - 7:00 às 18:00 (2ª a 6ª feira)
Biblioteca – 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00
(2ª, 3ª, 5ª e 6ª) – Para atender aos alunos

Trabalhamos a formação integral do educando, não bastando
para o aluno apenas acumular conhecimentos, mas saber
pensar, tomar decisões e saber perceber as transformações
do mundo moderno para construir uma vida plena de
sabedorias e realizações.

fora do

seu horário de aula.

Telefones/Fax: 3393-3112 ou 3393-5493
Observações:
No turno vespertino só será permitida a entrada de
alunos na Escola a partir das 12:45, exceto os de condução
escolar.
Poderão ser marcados Simulados ou outras atividades para o
Ensino Médio e F2 no período da tarde, como aula de educação
física e progressão parcial (dependência).
 Não teremos aula regular aos sábados, estes ficarão para
culminância de projetos, trabalho com apresentação, reposição
de aula, etc. e serão contados como dias letivos.

Aprender
Aprender
Aprender
Aprender

a
a
a
a

aprender
fazer
conviver
ser

Para atender a estas necessidades são desenvolvidas
atividades reflexivas, contextualizadas, permeadas pelos
temas transversais enriquecidas por conteúdos da atualidade
trabalhados nos projetos educacionais desenvolvidos durante
todo o ano letivo.
Através dos projetos desenvolvidos, procuramos:






Aproximar-nos da identidade dos alunos;
Favorecer a construção de sua subjetividade;
Resgatar as relações sociais;
Proporcionar à comunidade escolar meios
desenvolver o conhecimento;
Incentivar o uso de novas linguagens.

de

3. Setores de Atendimento
Para atender a família e proporcionar um
atendimento individualizado e adequado, a
Escola Marissol e o Colégio Augusto Conte
contam com os seguintes setores.
3.1 Direção
Este setor é responsável pela programação e
execução de atividades junto à Coordenação
Pedagógica, com o objetivo de desenvolver e aprimorar a
qualidade do processo pedagógico da Escola, bem como o
atendimento e acompanhamento dos alunos, respondendo pelo
colégio junto aos órgãos competentes.
3.2 Direção Administrativa e Financeira
Responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro,
bem como a cobrança de taxas e mensalidades escolares.
3.3 Coordenação Pedagógica
É o serviço que orienta, acompanha e avalia o trabalho
desenvolvido pelos professores, garantindo o alcance dos
objetivos e a qualidade do processo pedagógico.

3.6 Secretaria
A secretaria é o setor responsável pela documentação dos
alunos e da Escola. Seu horário de funcionamento é de
segunda à sexta das 7:00 às 18h.
Obs.: De acordo com cada documento solicitado cumpre-se
um prazo de entrega específico além de custos garantidos em
discídio:
 Atestado para Salário educação: 2(dois) dias úteis
Custo de RS2,00


Declaração simples: 2(dois) dias úteis



2ª. via de boletim : 2(dois) dias úteis



Histórico Escolar (transferência) : de 15 (quinze dias)
a 30 (trinta) dias úteis.



2ª. via do Histórico Escolar: 15 ( quinze) dias úteis se
for de arquivo 30 dias úteis.
Custo de RS20,00

4. Material e Livro Didático

3.4 Orientação Educacional

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, os alunos têm em
mãos o Material Didático Positivo o qual é modelo em todo o
país.

É o serviço que orienta e acompanha o aluno no aspecto
social, afetivo comportamental e de aprendizagem, cooperando
para o seu desenvolvimento integral. Faz a ligação entre a família
e a Escola, atendendo aos pais quando necessário, dando um
atendimento individualizado.

Companheiro inseparável, o material traz para o dia-a-dia
escolar todo o conteúdo necessário às aulas curriculares,
além
de
promover
atividades
complementares
e
interdisciplinares fundamentais à formação completa.

3.5 Acompanhamento Psicopedagógico
É o serviço que acompanha e orienta o aluno com
dificuldades de aprendizagem, assim como orienta também sua
família.

O material é dividido em quatro módulos didáticos adquiridos
no ato da matricula e são entregues ao aluno no decorrer do
ano letivo, no início de cada bimestre.
Obs.: Recomendamos que os volumes do material
didático(módulos) sejam guardados e mantidos sempre em
bom estado de conservação, pois o aluno pode precisar, no
decorrer do ano, para trabalhos escolares, recapitulações ou
para estudos de recuperação.

5. Biblioteca
Nossa biblioteca estará disponível para os alunos e professores
com o objetivo de selecionar e disponibilizar informações,
incentivar o gosto pela leitura e auxiliar nas realizações das
pesquisas escolares.
Na Biblioteca contamos com a ajuda de 02 computadores co
acesso a internet banda larga para auxiliar os alunos nos sites de
busca (Pesquisa).
6. Informática
Oferece ao aluno através dos projetos pedagógicos e do uso do
computador, uma oportunidade para criar, desenvolver e ampliar
os trabalhos curriculares e seus conhecimentos.
As aulas de informática são ministradas para os alunos da
Educação Infantil ao 5º Ano do Fundamental, e como recurso
didático para os alunos do 6º Ano do Fundamental ao 3º Ano do
Ensino Médio.
Disponibilizamos 20 máquinas com acesso a internet banda larga
e a presença do professor que fica no período integral auxiliando
os alunos
7. Fardamento
O aluno deverá apresenta-se devidamente uniformizado.
O uniforme da escola constitui-se de:
 Calça jeans tradicional azul ( não será permitido o uso de
calça de outras cores, desbotada ou com detalhes)
 Bermuda de helanca/tactel azul marinho ou short saia azul
marinho com logomarca da escola.
 Camisa pólo com logomarca da escola
 Camiseta com a logomarca da escola
 Tênis branco, preto, azul marinho. Não é permitido tênis de
cores berrantes, sandália, chinelo, tamanco ou sandália de
salto.

Atenção: Informamos que o uso do fardamento escolar
completo É OBRIGATÓRIO em todas as atividades extraclasses realizadas em nossa escola inclusive aulas no turno
oposto.
8. Site
No site estarão as fotos dos eventos, os informativos da
escola, diário on line e com o login e a senha o boletim e os
boletos das mensalidades escolares.

9. Formas de comunicação
A Escola em contato com o aluno e a família:


Informativos,
telefone.

site,

comunicados

via

e-mail

e

O envio de cartas, informativos e comunicados são
sistematicamente usados na Marissol e Augusto Comte,
visando a maior eficiência na comunicação entre a Família e a
Escola. Sempre que necessário serão enviados através do
próprio aluno e quando for solicitado deverão ser assinados
pelos responsáveis e devolvidos à Escola.
O e-mail é a forma mais rápida para se comunicar com os
pais.
Obs.: Todos os comunicados enviados também estarão no
site da escola. É importante manter atualizado na secretaria
do Colégio seus dados de endereço, e-mail e telefone para
que permita uma comunicação mais eficaz entre a Escola e a
Família.
Teremos sempre novidades e comunicados em nosso site. O
Pai e/ou responsável deve pegar na Secretaria da Escola o
número da matrícula do seu filho e suas senhas. Acessem e
fiquem
atentos!
www.augustocomte.com.br
/www.escolamarissol.com.br

A família em contato com a Escola.

11.

É de fundamental importância que a família comunique às
Escolas qualquer fato que fuja da rotina do aluno. Dentre eles:

A verificação do rendimento escolar obedecerá aos critérios
abaixo:

 falecimento de parentes próximos;



 doenças ou viagens que acarretam falta(s);
 liberação para saída antecipada. Esta apenas será aceita
quando solicitada por escrito pelos pais( ou responsáveis) ou
pela presença dos mesmos na Escola;

Educação infantil: A avaliação será feita mediante a
observação e o acompanhamento do desempenho da criança,
durante seu processo e registrado em fichas diárias e em
relatórios semestrais, acompanhados e orientados pela
Psicopedagoga e Orientadora Educacional.

 Ensino Fundamental I:

 Quando outro portador que não é de costume vier pegar a
criança. Ou outras situações que possam favorecer o melhor
acompanhamento do aluno.
10.





Totalizando

Obrigações e Responsabilidades da Família

 Estar atento e acompanhar de perto o rendimento do aluno
nos trabalhos didáticos pedagógicos e procedimentos da escola
durante o ano letivo.



Ensino Fundamental II e Médio:





Totalizando

 Trazer e/ou mandar o aluno para as aulas de Reorientação
quando for exigido e recomendado pela escola.

Obs.: Todas essas informações podem ser encontradas no
site.

02 avaliações no valor de 1,5=3,0
Qualitativo no valor de 1,0
Trabalhos 2,0
Prova 4,0
=10,0 (dez)

Média mínima da Unidade=6,0 pontos

 Participar das reuniões de resultados de unidade e atender ao
chamado da Orientação Escolar nos casos de baixo rendimento
e/ou comportamento irregular do aluno.

 Tomar conhecimento, acompanhar datas importantes como:
Reforço Escolar, Progressão parcial (dependências), Avaliações,
entrega dos resultados finais das unidades, início das aulas e
provas das Recuperações Paralelas e Finais, principalmente no
final do ano.

Avaliação e Rendimento Escolar

02 avaliações no valor de 1,5=3,0
Qualitativo no valor de 1,0
Trabalhos 2,0
Prova 4,0
=10,0 (dez)

Média mínima da Unidade=6,0 pontos


Segunda chamada
 Caso o aluno por motivo justificado, venha a perder uma ou
mais avaliações, ele fará a 2ª chamada, nas datas previstas
no Calendário Escolar.
 Convém lembrar que a lei nº. 7102 de 15/01/79 ampara,
para a realização de provas de 2ª chamada, os casos de
doenças, luto, casamento, convocação para atividades cívicas
ou jurídicas e impedimentos por motivo religiosos.

 A inscrição da 2ª chamada deverá ser requerida na secretaria
da escola no máximo 02(dois) dias úteis após a perda da
avaliação, mediante apresentação do atestado médico ou
justificativa por escrito dos pais, e do preenchimento do
requerimento
específico
com
o
pagamento
da
taxa
correspondente.
 A responsabilidade pela inscrição para as avaliações de 2ª
chamada é da família e não da Escola.
 As aplicações das provas de 2ª chamada estão previstas para
os dias úteis de 2ª à 6ª feira no mesmo turno.
Atenção: Por mais justo que seja o motivo da falta, a realização
das
avaliações
de
2ª
chamada
implica
em
custos
(professor, mecanografia). Por isso NÃO será liberado o
pagamento da taxa prevista no contrato.
Para poder fazer a 2ª chamada o aluno deverá:



Portar todo o material necessário
Estar devidamente fardado

Obs.: A ausência na 2ª chamada implicará a atribuição de nota
zero na respectiva avaliação.
Estudos de Recuperação:









O aluno que obtiver nota inferior a 6,0(seis) na média
bimestral poderá participar da recuperação paralela desde
que estude e queira recuperar a nota.
A avaliação da recuperação paralela constará de processo
mais prova.
Na avaliação paralela o aluno poderá recuperar a nota da
I e II unidade com conteúdos das respectivas unidades.
Na 4ª Unidade não haverá recuperação paralela
A média anual será calculada pela fórmula:

Somatório das médias
4

Haverá recuperação anual ou final, após período letivo,
para o aluno que não alcançar o somatório de 24 pontos
ou a média igual ou superior a 6,0(seis).
Provão: é a oportunidade dada ao aluno que fizer de 23
pontos para cima na soma das médias e menos de 24
pontos.

ATENÇÃO: Para o(a) aluno(a) ter direito a fazer recuperação
no final do ano letivo, precisa ter no mínimo 18 pontos na
média das 4 unidades, por disciplina.
A Recuperação final custa 40% do valor da mensalidade
atual. Fazemos Recuperação Paralela no F1 após todas as
unidades.
Portanto dêem atenção ao aluno nestes períodos, porque no
final do ano seguimos o que manda a lei: Recuperação Final
paga.
Aulas de Educação Física
Dispensas e justificativas:
 O aluno só será dispensado da prática
da educação física se apresentar
problemas de saúde, comprovado por
atestado médico.
 Os atestados médicos deverão ser
entregues ao professor da turma e
depois na secretaria.
 Pela LDB o educando precisa ter um mínimo de 75% de
freqüência para lograr aprovação, portanto não falte.
Também a falta nas aulas de Educação Física reprova.
9. Regulamento - Direitos e deveres do aluno.
DIREITOS DO ALUNO:
I. Ser informado do regimento escolar, de curso, do sistema
de avaliação, do calendário escolar e cronograma de provas.
II. Submeter-se à verificação da aprendizagem em 2ª
chamada, quando, por motivo justo, houver faltado.
III. Participar dos estudos de recuperação, respeitando e
observando os dispositivos legais.
IV.
Defender-se
quando
acusado,
ser
respeitado.

DEVERES DO ALUNO:
I. Ter assiduidade às aulas e demais atividades escolares.
II. Zelar pelo bom nome da Escola.
III. Cumprir os regulamentos e normas da Escola/Colégio
IV. Tratar com urbanidade e respeito todo o pessoal da Escola,
professores e colegas.
V. Colaborar para preservação do patrimônio da Escola,
responder por danos que vier a causar e assumir estes danos
com
a
responsabilidade
dos
pais
ou
responsáveis.
VI. Apresentar-se na Escola devidamente fardado para as
atividades escolares.
VII. Zelar pelo bem estar de todos e falar a verdade.
VIII. Respeitar os horários destinados aos intervalos.
IX. Esperar o professor na sala de aula.

10. Atitudes disciplinares
A infração de qualquer dos deveres e a transgressão das
proibições sujeitam o aluno, conforme gravidade da falta, as
seguintes penalidades:









Ocorrências do fato com assinatura do aluno
Advertência oral
Advertência por escrito
Afastamento temporário de determinada(s) aula(s)
Afastamento temporário da sala de aula com
comunicado à família(suspensão).
Encaminhamento a outros profissionais(orientadora,
psicólogo, médico especialista, etc.)
Transferência de turma (só se houver vaga (com
autorização da direção)
Transferência consensual mediante ausência dos pais.

É VEDADO AO EDUCANDO:
I. Ausentar-se da aula sem a permissão do professor.
II. Ocupar-se, durante as aulas, de outros assuntos.
III. Colocar sua vida em perigo e/ou de seus colegas.
IV. Desrespeitar as normas disciplinares e de segurança da
Escola.
V. Tratar o colega com desprezo, colocar apelido, brigar ou fazer
brincadeiras de mau gosto.
VI.
Esperar
o
professor
fora
da
sala
de
aula.
VII. Sair da Escola sem autorização dos pais e/ou da Direção.
VIII. Usar ou brincar com o celular durante as aulas.
IX. Trazer objetos de valor (não nos responsabilizamos por estes)
X. Chegar atrasado sem motivo.
XI. Interromper a aula de outro professor, sem antes pedir
permissão e ser aceita.
XII. Entrar na sala após o professor ou ficar brincando depois de
tocar o sinal
XIII. Abrir mochilas/sacolas e pegar qualquer objeto de outros.
XIV. Jogar lixo nas áreas de circulação.
XV. Sair para beber água ou ir ao banheiro sem que seja
extremamente necessário.

Atrasos
Quando houver atraso, ainda no decorrer
da 1ª aula, os alunos entrarão no colégio e
ficarão em área reservada até o início da 2ª aula.
Havendo a reincidência nos atrasos, a família
será notificada. Casos especiais serão resolvidos
pela Orientação Educacional.

10. Calendário Escolar
Reuniões e Plantões Pedagógicos
Plantões Pedagógicos Previstos
Reuniões de Pais Previstas




Plantão da I Und
Plantão da II Und.
Plantão da III Und.

1ª Reunião Geral

Feriados e Recessos
Recesso de Carnaval
Recesso da Semana Santa
Feriado de Tiradentes
Feriado do Dia do Trabalho
Feriado de Corpus Christi
Recesso Junino
Feriado do Dia do Estudante
Recesso de 7 de Setembro
Recesso de N. Sra. Aparecida
Recesso de Finados
Feriado da República
Feriado de N. Sra. da Conceição
Festas e atividades previstas
Festa de Carnaval
Ida ao Teatro
Festa da Páscoa
Festa das Mães
Feira de Exatas
Seminário de Literatura
Festa Junina
Festa do Estudante
Festa dos Pais
Gincana
Passeios
Olimpíadas Marissol
Viagem do Ensino Médio
Musifest
Festa da Família
Projeto de Orientação Profissional
Festival de Ballet
Festa de Encerramento
Formatura Alfa

Conselhos de Classe
01/12
22/12

1º. Conselho de Classe
2º. Conselho de Classe

