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Aos alunos e familiares, 

 Esta é uma orientação de procedimentos para a organização necessária 
à produção escolar e ao fortalecimento de princípios e valores que permeiam a 
filosofia da escola, garantindo o convívio coletivo responsável e solidário.
 Solicitamos aos pais que busquem maiores informações no site da 
VIVERDE: www.escolaviverde.com.br.



Nossos princípios

• Excelência acadêmica
• Cultura
• Acolhimento
• Organização e comunicação
• Trabalho em rede

 A escola VIVERDE promove o desenvolvimento de um conceito ecoló-
gico em ensino. Sua estrutura física reflete a presença predominante da na-
tureza, a integração ajustada ao seu próprio crescimento. Aqui o aprendizado 
ultrapassa os muros da escola. Buscamos uma escola inspiradora, inteligente, 
inovadora, interativa, integral e intencional na qual os alunos sejam motivados 
a pensar, pesquisar, avaliar, testar, ousar, descobrir, desafiar e aprender por 
meio de experiências significativas.
 
 A VIVERDE investe na formação e na prática da ética no dia-a-dia da Es-
cola.

 Ética: o que isso significa?
 A ética relaciona-se a uma constante reflexão sobre a forma de convi-
vência de um determinado grupo social, no caso, o relacionamento entre alu-
nos, professores, direção e funcionários. O objetivo da ética é, portanto, cons-
truir uma convivência baseada em valores que levam à afirmação de algumas 
atitudes e à negação de outras. Comprometida com esses valores, a VIVERDE 
prioriza:

• O respeito às pessoas.
• O respeito às diferenças.
• O respeito à palavra.
• O respeito ao ambiente e à vida.
• O respeito aos compromissos.



1 Horário das aulas
1a aula: 07h30

2a aula: 08h20

3a aula: 09h10 

Intervalo: 10h00

4a aula: 10h20

5a aula: 11h10

6a aula: 12h00 (quatro vezes por semana)

1.1) Observações importantes
a) Em caso de atraso, a entrada do aluno só será permitida até o final da 1a aula.
b) Serão tolerados até 4 (quatro) atrasos por semestre. No quinto atraso, não 
será permitida a permanência do aluno na escola. 
c) A saída do aluno antes do término das aulas, só será permitida pela 
coordenação, quando solicitada pelos pais e/ou responsáveis por meio do 
ClassApp ou telefone.
d) Será considerada falta grave a ausência do aluno na sala de aula, estando o 
mesmo na escola.
e) Não é permitida a compra de alimentos na cantina nas trocas de aulas.

2 Uniforme 
A utilização do uniforme completo, inclusive tênis (para as aulas de 

Educação Física) é obrigatória, pois garante a identificação do grupo de alunos 
da Escola Viverde.

3 Agenda 
A agenda é de uso obrigatório e deve ser trazida diariamente à escola.

4 Tarefas 
As tarefas domiciliares são fundamentais para a complementação do 

aprendizado do aluno. A não realização dessas atividades, será comunicado aos 
responsáveis através do ClassApp e registrado no caderno de acompanhamento 
individual.

5 Celular e outros objetos pessoais
Não será permitida a utilização de celulares e outros equipamentos 

eletrônicos sem a devida permissão do professor. No descumprimento 
dessa orientação, o aluno estará sujeito ao recolhimento do objeto em questão, 
que lhe será devolvido ao término do período. 

Salientamos também, que a Viverde não se responsabiliza por esses 
equipamentos não solicitados para aula, assim como quantias em dinheiro e 
objetos de valor trazidos à escola.

6 Armários
A cada início do ano letivo, a escola disponibilizará a cada aluno, um 

armário com chave para guardar seus pertences.
Caso o aluno perca sua chave, comunicar e solicitar imediatamente a 

coordenação para que uma nova cópia seja providenciada, mediante pagamento 
de R$ 10,00. 

Ao final do ano letivo, todos os alunos deverão desocupar os armários e 
devolver as chaves.

OBS: Alunos dos 6os anos, 7os anos e alunos novatos deverão fazer suas 
chaves mediante o pagamento da taxa.



7 Comunicação 
A comunicação entre escola-família, será por meio do aplicativo ClassApp. 

Caso não possua este aplicativo, entrar em contato com a secretaria da escola.

8 Avaliação 
A avaliação é um processo contínuo e constante, no qual se leva em conta 

o cotidiano do aluno e seus progressos no campo cognitivo. Para a organização 
e avaliação do processo ensino-aprendizagem apresentamos o que segue:

8.1) O ano letivo é dividido em três trimestres.
Em cada trimestre, o aluno é avaliado por meio da composição de 3 notas, 

a saber:
A) nota de provas mensais e prova trimestral, marcadas pelo professor da 

disciplina - Peso 2.
B) nota de produções em grupo, tais como: seminários, relatórios, 

trabalhos, provas e apresentações - Peso 1.
C) nota de produções individuais, tais como: arguições orais, produção de 

textos, relatórios, resumos, resenhas e outros - Peso 1.

8.2.1) Reposição de provas (item A):
O aluno que faltar às provas individuais terá direito à reposição em dia 

e horário especiais previamente divulgados. Para isso, deverá se reportar à 
Adriana Leite, responsável pelo Recursos Humanos, com a justificativa de sua 
falta em mãos, fazer o requerimento e pagar uma taxa de R$ 50,00 por prova.

O abono do pagamento só será concedido nos casos de óbito em família 
e doenças infectocontagiosas mediante atestado médico comprovando.

8.2.2) Reposição das outras atividades avaliativas (itens B e C):
A reposição das demais atividades avaliativas será orientada pelos 

professores, respeitando-se as especificidades de cada uma das disciplinas.
OBS: A escola não se responsabilizará pelos resultados finais de alunos 

que marquem viagens antes do término das aulas.

8.3) Recuperação
A média da recuperação é composta pela nota de trabalho (Peso 1) e a de 

prova (Peso 3).
A média obtida ao final da recuperação substitui a nota do trimestre, não 

podendo ultrapassar a nota 8,0 (oito). Se, após essa operação, a média pós-
recuperação for inferior à média trimestral obtida anteriormente, prevalecerá 
esta nota.

O aluno que obtiver média anual inferior a 6,0 (seis), em até 3 disciplinas, 
será convocado, ao término do ano letivo, para a recuperação final, constituída 
de uma prova que avaliará os conteúdos mais significativos do ano letivo. Médias 
anuais inferiores a 6,0 (seis) em mais de três disciplinas indicarão reprovação.

9 Faltas
A quantidade de faltas não deve ultrapassar 25% do total de aulas. Caso 

isso aconteça, o aluno deverá fazer um trabalho de reposição da matéria.
Lembrar que as faltas reprovam, sem direito a conselho de classe.

10 Calendário
Eventos que requeiram maiores informações, detalharemos via ClassApp.
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