informativo

#conhecimento

#amor

Senhores responsáveis,
Quando pensamos em abrir as portas de uma nova Escola, queríamos unir as
pessoas que vivem para o propósito de se transformar e também de transformar a
sociedade em seu entorno. É, então, com imensa alegria que estamos juntando essas
pessoas em um único lugar: Colégio Porto.
O Colégio Porto prima pelo ensino de qualidade, no qual o rigor, a exigência, a
dedicação e o afeto contribuem para a formação integral de cada um dos nossos
estudantes. Dedicamo-nos ao desenvolvimento de competências científicas sem esquecermos as referências socioculturais de cada aluno, com o objetivo de levá-lo ao desenvolvimento das suas potencialidades.
Entendemos, ainda, que o espaço de aprendizagem já não pode mais ser
pensado de forma restrita à escola ou à sala de aula, assim como não cabe mais
compreender a participação familiar como exclusiva ao ambiente de casa. A interação
entre os dois é fundamental, já que o desenvolvimento dos adolescentes não acontece
de maneira isolada nos diversos espaços que frequentam. Dessa forma, o envolvimento
escola-família constitui um pilar fundamental do crescimento de nossos estudantes.
Reforçamos a importância de que este Informativo seja lido em família, pois, nele,
constam as informações essenciais que norteiam nossa escola.
Por fim, esperamos estreitar relações, colocando-nos à inteira disposição de
todos, sempre. Para isso, solicitamos que os senhores não hesitem em utilizar os nossos
meios de comunicação, cujos contatos encontram-se ao final deste Informativo.
Reiteramos o nosso desejo de que este ano seja bem-sucedido e recompensador para todos que fazem o Colégio Porto.
A Direção.

1. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS
O Colégio PORTO tem por finalidade ministrar a Educação Básica, proporcionando aos estudantes uma educação pautada em conhecimentos e vivências,
viabilizando a formação de um ser humano integral, capaz, autônomo, crítico,
criativo, responsável e solidário, proporcionando, então, aos educandos a formação intelectual e cívica, necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades,
quer como elemento de auto realização pessoal, quer como meio de qualificação
para o trabalho, quer ainda, como preparo para o exercício consciente da cidadania.
O Colégio PORTO ministra Educação Básica na etapa do Ensino Médio,
modalidade esta tratada de acordo com a legislação específica e as diretrizes
curriculares inerentes, de maneira que a sua proposta curricular garante o desenvolvimento das competências gerais e específicas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e possibilita ações que promovem a integração do currículo organizado em áreas do conhecimento, as quais se configuram na perspectiva da formação
integral do estudante.
Além disso, o trabalho desenvolvido com a cultura e linguagens digitais,
pensamento computacional, a compreensão do significado da ciência, das letras e
das artes, das tecnologias da informação, da matemática, bem como o protagonismo estudantil para a autoria e produção de inovação são fundamentos da
estrutura curricular da escola, a qual também compreende que o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura e a língua portuguesa como instrumento de comunicação e acesso ao conhecimento e exercício da cidadania são
fundamentais em sua proposta educacional.
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2. METODOLOGIA DE ENSINO
O Colégio PORTO adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os
sujeitos e as aprendizagens, o que pressupõe, sem dúvida, atendimento a requisitos, entre os quais a revisão das referências conceituais quanto aos diferentes
espaços e tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela; a
consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à
pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando os direitos humanos, individuais e coletivos e as várias manifestações de cada comunidade; o foco
no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem, e na avaliação das
aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes; a inter-relação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de
trabalho do professor, tendo como foco a aprendizagem do estudante; a compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura, entendida como espaço
formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e
acessibilidade; a integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das
famílias e dos agentes da comunidade interessados na educação; a valorização
dos profissionais da educação, com programa de formação continuada, critérios
de acesso, permanência, remuneração compatível com a jornada de trabalho
definida no projeto político-pedagógico; e a realização de parceria com órgãos,
tais como os de assistência social, desenvolvimento e direitos humanos, cidadania,
trabalho, ciência e tecnologia, lazer, esporte, turismo, cultura e arte, saúde, meio
ambiente.

#sabedoria
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3. NORMAS ESCOLARES
3.1. - CURRÍCULO
O Currículo é um projeto educacional planejado e desenvolvido a partir de
uma seleção da cultura e das experiências as quais se deseja que as novas
gerações participem. Sendo assim, o Colégio PORTO proporciona, aos seus
estudantes, um currículo cujos objetos do conhecimento se estabelecem de maneira reflexiva e crítica e no qual a arte, a ciência, a tecnologia e a histórica cultural
são base.
O Currículo, também, é determinado, primordialmente, pelo contexto
escolar e pelos fatores que nele interferem e no qual adquire sentidos diversos. O
Currículo, então, entende-se que é o resultado de escolhas que devem levar em
consideração não apenas os componentes curriculares (“o quê?) que devem ser
ensinados, mas, principalmente, o “como” deve ser ensinado e o “porquê” deve ser
ensinado.
O Colégio PORTO compreende, então, que o currículo é uma proposta de
ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de
conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, de
maneira a articular vivências e saberes dos estudantes e contribuir para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioemocionais.
O currículo do Colégio PORTO contempla um tratamento metodológico
que evidencia a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade, de
maneira que aconteça a interação e a articulação entre diferentes campos de
saberes específicos, contemple vivências práticas e vincule a educação escolar ao
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mundo do trabalho e à prática social, possibilitando, então, o aproveitamento de
estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos nas experiências pessoais,
sociais e do trabalho.
As aprendizagens essenciais do Colégio PORTO são as que desenvolvem
competências e habilidades entendidas como conhecimentos em ação, com significado para a vida, expressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais, atitudes e valores continuamente mobilizados, articulados e integrados, para
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e da
atuação no mundo do trabalho.

3.2 - A AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM E
FREQUÊNCIA ESCOLAR
Para a sua avaliação do processo de ensino-aprendizagem, a escola
adota procedimentos metodológicos específicos e oportunidades avaliativas, os
quais são compreendidos como um “processo”, no qual o estudante seja avaliado
a partir de um trabalho didático-pedagógico em que se priorizem os conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos pela formação integral.
Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio,
o Colégio PORTO estabelece critérios para reconhecer competências dos estudantes, tanto da formação geral básica quanto dos itinerários formativos do currículo,
de maneira que a avaliação do processo de ensino-aprendizagem é considerada
parte do processo educativo, visando aos seguintes objetivos:
> Possibilitar ao professor controle e acompanhamento do ensino-aprendizagem de seus alunos;
> Conduzir o aluno à dinâmica de seu processo educativo do qual ele é o
próprio agente;
> Levar o aluno a uma reflexão crítica sobre a prática, a fim de captar
seus avanços, suas dificuldades, possibilitando uma tomada de decisões sobre o
que fazer para superar obstáculos;
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> Informar o aluno sobre o seu aproveitamento, incentivando-o ao
estudo e à autoavaliação;
> Replanejar as atividades do ensino, atendendo às necessidades do
estudante;
> Apurar o rendimento escolar para fins de promoção e/ou conclusão de
curso;
> Fornecer à escola dados necessários à verificação de seus próprios
objetivos.
A avaliação, então, acontece de maneira processual, contínua e mediadora e através dos seguintes procedimentos:
> O ano letivo é dividido em três trimestres;
> A nota atribuída, no trimestre letivo, em relação a cada disciplina,
corresponde à média calculada com base na soma dos pontos obtidos nos diferentes trabalhos realizados no mesmo período;
> O conjunto de notas do estudante é formado por:
MT = Média Trimestral ((A1 + A2 + A3) / 3 = MT)
MT1 – Média Trimestral do 1º Trimestre
MT2 – Média Trimestral do 2º Trimestre
MT3 – Média Trimestral do 3º Trimestre
RT = Recuperação Trimestral ((RT + MT) / 2 = MTF)
MTF = Média Trimestral Final ((MT1 + MT2 + MT3) / 3 = MTF)
MTF1 – Média Trimestral do 1º Trimestre após RT1
MTF2 – Média Trimestral do 2º Trimestre após RT2
MT3F – Média Trimestral do 3º Trimestre após RT3
RF = Recuperação Final ((MA + RF) / 2 = RF)
MA = Média Anual ((MT1 + MT2 + MT3) / 3 = MA)
MAF = Média Anual Final ((MA + RF) / 2 = MAF)
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É considerado aprovado o estudante que atingir, ao final do 3º trimestre,
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas
ministradas durante o ano letivo e obtiver Média Anual (MA) igual ou superior a
7,0 (sete).
Ao final dos trimestres, é oferecida, ao aluno do Ensino Médio que não
obteve uma média 7,0 (sete), em cada disciplina, a oportunidade da realização de
recuperação trimestral, aplicando-se a seguinte fórmula: Média Trimestral + Recuperação Trimestral dividido por 2, igual à Média Trimestral Final.
Ao final do ano letivo, ao estudante que obtiver MA inferior a 7,0 será
dada uma oportunidade da realização de uma Recuperação Final, a qual, para
efeito de aprovação, não poderá ser inferior a 7,0 pontos de média.
É facultado ao aluno requerer a revisão de prova, no prazo de até 72h
úteis após a entrega do resultado de cada fase específica.

3.3 – CARGA HORÁRIA
Nos termos da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, o Ensino Médio é
concebido como conjunto orgânico, sequencial e articulado e assegura sua função
formativa para todos os estudantes. Com duração mínima de 03 (três) anos,
compreende no mínimo um total de 2.400 horas de atividades, tendo, em sua
formação geral básica, uma carga horária total máxima 1.800 (mil e oitocentas)
horas, de maneira a garantir os direitos e objetivos de aprendizagem, expressos
em competências e habilidades.
Observações:
> O ano letivo, com duração mínima de 200 (duzentos) dias, é distribuído
em 03 (três trimestres).
> Sempre que necessário serão oferecidas aulas e/ou atividades opcionais, a fim de que se complete o conteúdo previsto nos programas dos respectivos
componentes curriculares.

#positividade
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3.4 – REPOSIÇÃO DE PROVAS
Ao estudante que faltar às provas realizadas no trimestre, é assegurada
uma segunda chamada, mediante requerimento do procedimento de reposição de
provas, solicitado pelo responsável legal, na secretaria da escola, no prazo de até
72 horas úteis antes da realização da segunda chamada, por motivo justificado:
casos comprovados de doença, convocação para atividades desportivas, cívicas e
legais. Nos demais casos, será exigido o pagamento de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais) por prova a ser reposta.
Observações:
> Não há reposição de segundas chamadas nem de provas de recuperação (trimestrais ou finais).
> A solicitação de reposição deverá ser feita pelos pais/responsáveis, na
Secretaria do Colégio Porto, no prazo de 72h úteis após a realização da prova a ser
reposta.
> Será oferecida uma reposição por trimestre, com todo o conteúdo
ministrado.
> A ausência à prova de reposição implica que o aluno ficará com a
pontuação zero na fase de nota específica.

3.5 – EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES
A Educação Física possibilita aos estudantes explorar o movimento e a
gestualidade em práticas corporais de diferentes grupos culturais e analisar os
discursos e os valores associados a elas, bem como os processos de negociação de
sentidos que estão em jogo na sua apreciação e produção. Nesse sentido, estimula
o desenvolvimento da curiosidade intelectual, da pesquisa e da capacidade de
argumentação.
O desempenho dos alunos nas aulas teórico-práticas específicas da área
de Educação Física é avaliado mediante observação contínua, registrando-se em

#perserverança

7

em ficha própria os correspondentes resultados.
Observações:
> O Colégio Porto oferecerá aos seus alunos as aulas de Educação Física,
bem como a prática esportiva, em convênio com a AABB – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
BANCO DO BRASIL, localizada na Avenida Hermes da Fonseca, número 1017, Tirol,
Natal/RN.
> A inscrição do aluno nas modalidades esportivas oferecidas pela AABB
ficará sob a dependência da existência da vaga naquela instituição.
> É facultado ao aluno, ainda, realizar a prática esportiva em outras
instituições, desde que apresente, trimestralmente, à escola, declaração com
desempenho e frequência, assinada por professor licenciado em Educação Física e
com registro no Conselho Regional de Educação Física.

3.6 – PROGRESSÃO PARCIAL
O estudante das primeira e segunda séries do Ensino Médio, retido em até
02 (dois) componentes curriculares no ano/na série anterior, e o estudante da
terceira série do Ensino Médio, retido em até 01 (um) componente curricular na
série anterior, matricular-se-á na série seguinte, devendo cursar, também, os
componentes curriculares objetos da retenção.
A avaliação requerida para a progressão parcial será compreendida em
termos de resultados apresentados pelo aluno, respeitado o seu ritmo de aprendizagem (tempo pedagógico) conforme as ações programadas especialmente para
ele sob forma de recuperação de conteúdos.

3.7 – CORPO DISCENTE
Integram o corpo discente do Colégio Porto todos os alunos regularmente
matriculados na educação básica – Ensino Médio – oferecida pela escola.
Constituem direitos dos alunos do Colégio Porto:

#bemestar
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i.

ser tratado com respeito, atenção e urbanidade por equipe de direção,

coordenação, professores, funcionários do estabelecimento e pelos colegas;
II.

apresentar sugestões, a seu critério, à equipe de direção da Escola;

III.

expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares, em qualquer

atividade e solicitar orientação ao professor;
IV.

receber com igualdade de condições a orientação necessária para realizar

suas atividades escolares, bem como usufruir de todos os benefícios de caráter
educativo, vocacional, recreativo, religioso ou social que a Escola realize;
V.

representar, em termos e por escrito, contra atos, atitudes, omissões ou

dependências dos professores, diretores, funcionários, bem como dos serviços da
Escola;
VI.

utilizar-se das instalações e dependências do estabelecimento que lhe

forem necessárias, na forma e horário preestabelecidos;
VII.

tomar conhecimento das notas obtidas e da sua frequência, através de

documento próprio;
VIII.

ser considerado e valorizado em sua individualidade pelos seus educado-

res e colegas, sem discriminação de raça, sexo, cor, religião, classe social, credo,
política ou outra;
IX.

defender-se, quando acusado de qualquer falta, podendo ser assistido

por seu representante legal, se necessário;
X.

receber tratamento especializado, quando considerado estudante da

Educação Especial, devendo, preferencialmente, ser incluído nas salas regulares;
XI.

contestar critérios avaliativos, quando considerados injustos, podendo

recorrer à Escola e outras instâncias administrativas ou jurídicas, inclusive quando
se julgar prejudicado em seus direitos;
XII.

participar de órgãos colegiados, associar-se ao grêmio estudantil e eleger

seus representantes;
XIII.

ter conhecimento do Regimento Escolar no início do ano letivo.

#realização
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Constituem deveres dos estudantes do Colégio Porto:
I.

frequentar com assiduidade e pontualidade as aulas e demais atividades

escolares;
II.

respeitar as normas disciplinares do estabelecimento e guardar irrepreen-

sível conduta;
III.

zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, material,

móveis, utensílios, maquinário, indenizando os prejuízos que, porventura, causar;
IV.

manter, durante as aulas, o silêncio e a atenção necessária para o efetivo

processo de ensino-aprendizagem;
V.

tratar com urbanidade e respeito os diretores, professores, autoridades

de ensino, funcionários e colegas;
VI.

possuir todo o material didático individual necessário, apresentando-o

quando exigido;
VII.

frequentar a sala de aula com vestimenta adequada ao ambiente escolar,

quando impossibilitado de comparecer às aulas uniformizado;
VIII.

comparecer às solenidades e festas cívicas e sociais promovidas pela

Escola;
IX.

comunicar aos superiores o seu afastamento temporário por motivo de

doença ou outros impedimentos.

As normas disciplinares são aplicadas ao estudante pelo não cumprimento dos deveres e obrigações estabelecidas neste Regimento, visam promover o
bom funcionamento dos trabalhos escolares, manutenção da ordem e sua formação ética. Ao aluno que não cumprir com os deveres estabelecidos neste Regimento, serão aplicadas as seguintes normas disciplinares:

#saúde
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advertência verbal e em particular;

2.

advertência escrita;
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3.

reparação de dano;

4.

suspensão temporária de participação em qualquer tipo de

atividade escolar;
5.

transferência para outro estabelecimento de ensino.

4. PROGRAMAS PEDAGÓGICOS
4.1 – LIV
O programa LIV acontece uma vez por semana dentro da grade curricular,
contribuindo para a formação de um cidadão mais completo para os desafios do
século XXI. Os materiais promovem a reflexão, o debate, a escuta, a investigação e
o questionamento, não existindo respostas “corretas” ou “esperadas”. A partir de
um planejamento pedagógico estruturado, o LIV tem a preocupação de sempre
dialogar com a linguagem e os interesses dos alunos, com um currículo desenvolvido pensando nas particularidades de cada faixa etária.
No LIV, o aluno, além de desenvolver o seu pensamento crítico, entende
que, com a ajuda de outros, é possível ir mais longe e que errar faz parte do
processo.

4.2 – MONITORIA
Os alunos do Ensino Médio terão aulas com monitores de Matemática,
Física, Química e Redação, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

4.3 – GOOGLE FOR EDUCATION
O Google for Education é uma solução tecnológica desenvolvida para
facilitar a vida de professores e alunos dentro e fora das salas de aula, a qualquer
hora e a partir de qualquer dispositivo móvel conectado à internet.

#respeito

11

Observação: o aluno receberá, em regime de comodato, um Chromebook,
enquanto estudante do Colégio Porto.

5. MATERIAL DIDÁTICO
O Colégio Porto adotará, para seus alunos de 1ª, 2ª e 3ª Séries, o Bernoulli
Sistema de Ensino, sistema este que, além de fornecer soluções didáticas, contribui
ativamente para o desenvolvimento de cidadãos preparados, pois busca ampliar o
conhecimento dos seus alunos para que eles possam transformar o mundo e
realizar seus sonhos. O desejo de promover no Brasil um ensino diferenciado e de
altíssima qualidade, que fomente o conhecimento e contribua para uma formação
completa e humanística, norteia as ações e transformações do Bernoulli Educação
ao longo da sua história.
Observações:
> O aluno deverá responsabilizar-se pelo seu material, não sendo a escola
responsável por sua perda ou extravio.
> Durante o ano letivo e de acordo com os projetos a serem desenvolvidos, poderemos solicitar alguns materiais específicos.

5.1 - LIVROS DE LITERATURA
1ª SÉRIE
OBRA

EDITORA/AUTOR/ORGANIZAÇÃO

O melhor da poesia brasileira

José Olympio

Auto da barca do inferno

Gil Vicente

Antologia de contos brasileiros contemporâneos

Julieta de Godoy Ladeira

A carta de Pero Vaz de Caminha

Silvio Castro

Dias e Dias

Ana Miranda

Crônicas para se ler na escola

Ruy Castro

LIV - Laboratório Inteligência de Vida

Allan Michel Jales Coutinho, Caio Lo Bianco, Fernanda Luciani
e Joana London. Editora Eleva.

#dedicação
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2ª SÉRIE
OBRA

EDITORA/AUTOR/ORGANIZAÇÃO

O melhor da poesia brasileira

José Olympio

O santo e a porca

Ariano Suassuna

Os 100 melhors contos brasileiros do século

Ítalo Mariconi (Editora Objetiva)

O Seminarista

Bernardo Guimarães

Dom Casmurro

Machado de Assis

Crônicas para se ler na escola

Ruy Castro

LIV - Laboratório de Inteligência de Vida

Allan Michel Jales Coutinho, Caio Lo Bianco, Fernanda Luciani
e Joana London. Editora Eleva.

3ª SÉRIE
OBRA

EDITORA/AUTOR/ORGANIZAÇÃO

O melhor da poesia brasileira

José Olympio

Eles não usam black-tie

Gianfrancesco Guarnieri

Antologia de contos brasileiros contemporâneos

Julieta de Godoy Ladeira

A hora da estrela

Clarice Lispector

Dois Irmãos

Milton Hantoum

Crônicas para se ler na escola

Ruy Castro

LIV - Laboratório de Inteligência de Vida

Allan Michel Jales Coutinho, Caio Lo Bianco, Fernanda Luciani
e Joana London. Editora Eleva.

Observação: como alguns dos livros literários possuem mais de uma editora, os
pais/responsáveis podem ficar à vontade para a escolha da editora, contando que
haja a aquisição de livros completos.

5.2. - MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
1ª A 3ª SÉRIE
01 borracha
02 cadernos de 10 (dez) matérias
01 caderno de 100 folhas (espiral)
02 canetas esferográficas na cor azul, confeccionadas em material trasnparente
02 canetas esferográficas na cor vermelha, confeccionadas em material trasnparente
02 canetas esferográficas na cor preta, confeccionadas em material trasnparente
01 lápis grafite, lapiseira e apontador
Régua de 30cm
01 jaleco branco paddronizado para as aulas de laboratório de Ciências da Natureza (para 1ª e 2ª séries)

#forçadevontade
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Observação: não será permitido o uso de estilete e de corretivo.

6. HORÁRIO DE AULAS
Será exigido o cumprimento do horário desde o primeiro dia de aula, pois
atrasos prejudicam o estudante que se encontra atrasado, bem como interfere na
concentração e na organização da turma.
> O aluno que chegar após o toque para o início da primeira aula, com
professor e alunos já em sala, ficará aguardando para entrar na segunda aula e
assinará, após o terceiro atraso, um termo de ciência, com o objetivo de notificação aos responsáveis.
Havendo um quarto atraso no trimestre, o aluno perderá o direito de assistir às
aulas do dia.
> Os atrasos motivados por doença ou realização de exames médicos
devem ser justificados por meio de atestado.
> Não será permitida a saída do aluno com o toque entre uma aula e
outra. Havendo necessidade, o professor da aula a se iniciar poderá autorizar a
saída e entregará ao estudante um crachá de identificação.
> Ao término do intervalo, o aluno deverá entrar em sala antes de o
professor dar início à aula. Com a recorrência por três vezes do não atendimento a
esta norma, o aluno perderá o direito de assistir às demais aulas, assinará um
termo de ciência e com aviso da escola aos seus responsáveis.
> O aluno não pode sair da sala durante as aulas, seja para telefonar,
entregar trabalho ao professor, falar com colega da sua ou de outra sala. Nos
casos especiais, de comprovada necessidade, o professor encaminhará o aluno à
coordenação para as devidas providências.
> A escola não permite a saída do aluno antes do término do horário de
aulas sem a prévia autorização dos responsáveis. Em hipótese alguma serão
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autorizadas saídas por meio de telefonemas. A referida liberação se dará no
momento da troca de professores e não durante a aula.
> Horário das aulas: 7h10 – 13h25, de segunda a sexta-feira.
> Para a 3ª Série, nas terças-feiras, as aulas acontecerão das 7h10 às
12h35 e das 14h30 às 18h10.
> As aulas de laboratório acontecerão, quinzenalmente, da seguinte
forma:
1ª Série A: segundas-feiras, das 14h30 às 19h20
1ª Série B: terças-feiras, das 14h30 às 19h20
2ª Série A: quartas-feiras, das 14h30 às 19h20
2ª Série B: quintas-feiras: das 14h30 às 19h20

7. UNIFORME ESCOLAR
O fardamento escolar, além de dar identidade estudantil ao aluno, contribui para a não discriminação social, portanto, o seu uso é uma exigência da escola.
Sem o fardamento completo e sem um motivo real e justificado pelos responsáveis, o aluno perderá o direito de assistir às aulas.
Observações:
> O uniforme escolar será composto com camisa, calça, moletom padronizados pela escola, bem como por tênis predominantemente preto.
> Para as aulas de laboratório, os alunos de 1ª e 2ª séries deverão adquirir um jaleco de mangas compridas e na cor branca, também padronizado pela
escola.

#zelo
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8. CALENDÁRIO ESCOLAR
JANEIRO

FEVEREIRO

1

2

3

4

5

8

9

10 11

12

3

5

6

7

13 14 15

16

17 18

19

10 11 12

20 21 22

23

24 25

26

17 18 19

27 28 29

30

31

24 25 26

6

7

4

MARÇO
1

2

8

9

13

14 15

20

21 22

27

28 29

1
2

3

4

5

6

7

8

16

9

10 11

12

13 14

15

23

16 17 18

19

20 21

22

23 24 25

26

27 28

29

30 31
ABRIL
1
6

7

MAIO

2

3

4

5
5

JUNHO
1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

9

8

9

10 11

12

4

6

7

8

9

10

8

10

11

12 13

14

13 14 15

16

17 18

19

11 12 13

14

15 16

17

15 16 17

18

19 20

21

20 21 22

23

24 25

26

18 19 20

21

22 23

24

22 23 24

25

26 27

28

27 28 29

30

25 26 27

28

29 30

31

29 30

JULHO
1
6

7

AGOSTO

2

3

4

5

SETEMBRO
1

4

2

1

2

3

4

5

6

8

8

9

10 11

12

3

5

6

7

8

9

7

9

10

11 12

13

13 14 15

16

17 18

19

10 11 12

13

14 15

16

14 15 16

17

18 19

20

20 21 22

23

24 25

26

17 18 19

20

21 22

23

21 22 23

24

25 26

27

27 28 29

30

31

24 25 26

27

28 29

30

28 29 30

31
OUTUBRO
1
5

6

NOVEMBRO

2

3

4

DEZEMBRO
1

1

2

3

4

5

6

8

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

7

9

10

11 12

13

12 13 14

15

16 17

18

9

10 11

12

13 14

15

14 15 16

17

18 19

20

19 20 21

22

23 24

25

16 17 18

19

20 21

22

21 22 23

24

25 26

27

26 27 28

29

30 31

23 24 25

26

27 28

28 29 30

31

30
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LEGENDA

Feriados

Recesso dos alunos

Encontro Pedagógico

Sábado Letivo

Início de Trimestre

Período de adaptação

Término de Trimestre

DIAS LETIVOS: 20o dias totais
1º TRIMESTRE
Janeiro

05

Fevereiro

19

Março

22

Abril

19

Maio

4

Dias Totais

27 de janeiro
a
07 de maio

69
2º TRIMESTRE

Maio

16

Junho

19

Julho

17

Agosto

18

Dias Totais

70

08 de maio
a
26 de agosto

3º TRIMESTRE
Agosto

03

Setembro

22

Outubro

21

Novembro

15

Dias Totais

61

27 de agosto
a
20 de novembro

FERIADOS
Outubro

Janeiro

Maio

01: Confraternização Universal
06: Santos Reis

01: Dia do Trabalhador

Fevereiro

Junho
11: Corpus Christi

25: Carnaval

Abril
09 e 10: Semana Santa
21: Tiradentes

Agosto
11: Dia do Estudante

Setembro
07: Independência do Brasil

#gentileza
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03: Márties de Cunhaú e Uruaçú
12: Padroeira do Brasil
15: Dia do Professor

Novembro
02: Finados
15: Proclamação da República
21: Padroeira de Natal

Dezembro
25: Natal

9. CONTATOS
Direção: Paulo de Paula – paulo.depaula@colegioporto.com.br
Direção Acadêmica: André Cury – andre.cury@colegioporto.com.br
Direção Administrativa: Marcelo Freitas – marcelo.freitas@colegioporto.com.br
Direção Financeira: Eduardo Bezerra – eduardo.bezerra@colegioporto.com.br
Direção Pedagógica: Ana Cristina Dias – ana.dias@colegioporto.com.br
Secretaria Escolar: Edite Barros – secretaria@colegioporto.com.br
Site:
www.colegioporto.com.br
Contatos:
Pedagógico: (84) 99614-3453
Secretaria Escolar: (84) 99627-5128

#cooperação
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Avenida Senador Salgado Filho, 1600
Lagoa Nova, Natal/RN

