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CAROS ALUNOS, PAIS OU 
RESPONSÁVEIS:

Estas orientações são dirigidas a todos vocês, mem-
bros da comunidade Sesc Cidadania. Leiam-nas com 
atenção, pois oferecem uma explicação dos princípios 
que norteiam esta instituição e dão origem às regras de 
convivência no espaço escolar.

Estas regras foram desenvolvidas ao longo do tempo, 
a partir da missão educadora e da filosofia desta escola. 
Nossas expectativas, portanto, respaldam diretamente 
nossa meta de inspirar em cada estudante a disciplina, a 
curiosidade saudável de aprender, a disposição para ser-
vir ao próximo e, especialmente, o respeito pelas pessoas 
e a valorização da diversidade. Esperamos sinceramente 
que as informações a seguir sejam úteis como fonte de 
suporte constante, à medida que vocês se preparam para 
vivenciar o ano letivo de 2020.

Esperamos que, ao ingressar na escola, o estudante 
e sua família assumam um compromisso com a missão, 
a filosofia, o programa e os valores do Sesc Cidadania. A 
adesão às normas e valores considerados fundamentais 
é essencial à formação do educando. Assim reforçamos 
os princípios que nos regem:

MISSÃO

Oferecer uma educação que possibilite aos seus educan-
dos estruturar sua formação, desenvolver valores, apti-



dões, talentos, atitudes e conhecimentos, preparando-os 
para o exercício pleno da cidadania.

OBJETIVOS

O Sesc Cidadania tem como objetivos específicos:

1. Despertar no discente os valores essenciais para a 
formação da cidadania;

2. Desenvolver os valores relacionados à formação inte-
rior, emocional e espiritual e a sensibilidade criativa;

3. Promover dentro das diversas áreas do conhecimento, 
situações em que o discente aprenda a utilizar seus 
conhecimentos como instrumento de compreensão 
da realidade, seja do ponto de vista da utilidade prá-
tica, seja na formação de estruturas do pensamento, 
que permitam a ele expressar e comunicar suas ideias, 
usufruir das produções culturais, bem como analisar, 
interpretar e transformar o mundo que o rodeia;

4. Promover um convívio social democrático com ênfase 
na compreensão e construção das regras, desenvol-
vendo nos discentes atitudes e condutas adequadas;

5. Incorporar os avanços tecnológicos ao cotidiano do 
discente;

6. Contemplar no currículo pleno e consequentemente 
nas atividades didático-pedagógicas o desenvolvi-
mento de habilidades e competências, atendendo aos 
quatro pilares da Educação: saber ser, saber fazer, sa-
ber aprender e saber conviver.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção: responsável pela supervisão, coordenação, 
administração, organização, controle e orientação de to-
dos os setores de trabalho da unidade escolar. 
• Telefone: 3250-8007 (secretária: Mirely).

Setor Administrativo/Financeiro: responsável pelo ge-
renciamento de atividades financeiras e técnico-admi-
nistrativas.
• Telefone: 3250-8013/8014.

Coordenação Pedagógica Geral: supervisiona o trabalho 
dos demais coordenadores, bem como das orientadoras 
educacionais. 
• Telefone: 3250-8091.

Coordenação Pedagógica: orienta, acompanha e ava-
lia o trabalho desenvolvido pelos professores em cada 
segmento, garantindo os objetivos e a qualidade do pro-
cesso ensino-aprendizagem.
• Telefones: Ensino Fundamental Anos Finais: 3250-

8009 (assistente: Karlieny). Ensino Médio: 3250-8044 
(assistente: Flávia).

Orientação Educacional: orienta o aluno nos aspectos 
comportamentais e de aprendizagem, cooperando para o 
seu desenvolvimento.
• Telefones: 3250-8030/8094(Ensino Fundamental Anos 

Finais); 3250-8033/8104 (Ensino Médio).



Secretaria Escolar: responsável pelas matrículas e por 
toda a documentação do aluno na escola, inclusive ates-
tados médicos.
• Telefones: 3250-8036/37/38.

Coordenação Social: responsável pelas atividades de 
cunho social, tais como as formaturas, e a Educação 
Sócioemocional. 
• Telefone: 3250-8042.

Educação Física: responsável por todas as atividades físi-
cas e desportivas do Sesc Cidadania. 
• Telefones: 3250-8070/74.



tenha esquecido, basta solicitar uma nova junto à Secre-
taria Escolar.

Seguem alguns itinerários práticos:
INSTITUCIONAL  >>>> PAIS/MURAL (para uniformes, 

calendário anual, Manual da Família, entre outros).
EDUCAÇÃO   >>>>   ENSINO MÉDIO (para roteiro, mate-

riais extras, horário de aula, entre outros) 

ROTEIRO SEMANAL

Os alunos das séries finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio devem realizar o roteiro semanal de tare-
fas de casa, que tem como objetivo reforçar os conteúdos 
vistos em sala, criar hábitos de estudo diários e prepará-
-los para as avaliações.

A correção é feita em sala pelo professor, sendo res-
ponsabilidade do aluno a autocorreção e a apresentação 
da tarefa no dia marcado. O roteiro semanal é disponibi-
lizado semanalmente no portal do Sesc Cidadania, sendo

O Sesc Cidadania tem em sua proposta pedagógica a 
preocupação com a formação social, cognitiva e afetiva 
de seus alunos. Reforça seu compromisso com a busca 
pela excelência, criando espaços para o lúdico, a contex-
tualização de conteúdos e o resgate de valores importan-
tes para o exercício da cidadania.

Nossas ações estão assim sistematizadas:

PORTAL

O portal do Sesc Cidadania (www.sesccidadania.com.
br) é o principal canal de comunicação entre a escola e a 
família. Ali estão todas as informações sobre a vida esco-
lar do aluno (tarefas e roteiro semanal, encaminhamentos 
e orientações, boletim escolar, comunicados, etc.), além 
de todos os dados técnicos da escola, desde a tabela de 
preços da lanchonete até o calendário escolar completo, 
com os dias de plantão pedagógico (reunião de pais), pro-
vas oficiais (N1) e recessos escolares. Ali também estão 
os boletos para pagamento das mensalidades. O portal é 
uma ferramenta importantíssima para os pais e deve ser 
consultado com frequência. Para a maioria dos assuntos, 
especialmente os pedagógicos (relatório de ocorrências 
e de falta de tarefas, roteiro, etc.) não é necessário senha 
de acesso.

No caso da Área Acadêmica (boletins, relatórios, bole-
tos), o acesso é feito por meio da senha pessoal e intrans-
ferível do aluno ou do responsável, e que é repassada no 
momento da matrícula. Para recuperar uma senha que se 



de responsabilidade do aluno tomar ciência das tarefas e 
prazos para entregá-las.

Reforçamos que estas tarefas poderão ser feitas no 
caderno e/ou nos livros.

Não há necessidade de imprimir o roteiro. Vale ressal-
tar sempre a importância da tarefa como forma de apri-
morar o aprendizado. A não realização de qualquer tarefa 
agendada no roteiro gerará uma ocorrência no histórico 
eletrônico do aluno, que pode ser consultado (via portal) 
pelos pais.

ATIVIDADES EXTRACLASSE

A contextualização de conteúdos abordados em sala 
é parte integrante da nossa proposta pedagógica. Por 
isso são oferecidas aos alunos atividades extraclasse, 
tais como: palestras, aulas-campo, peças teatrais, aulões 
interdisciplinares, simulados preparatórios para o ENEM, 
e outras. Muitas dessas atividades são desenvolvidas no 
contraturno (isto é, à tarde), portanto requerem a atenção 
da família para os comunicados entregues aos alunos 
bem como para o roteiro semanal (no portal), em que tais 
atividades estarão sempre devidamente discriminadas.

PROCESSO AVALIATIVO

O processo de avaliação da aprendizagem é trimestral 
e acontece em momentos distintos, que consideram o 
desempenho do aluno em diversas atividades; ou seja, a 
avaliação é contínua e cumulativa, conforme abaixo:

• Avaliações diagnósticas: realizadas ao 

longo do processo pedagógico. Por meio desse pro-

cedimento, o(a) professor(a) procura identificar os 

pré-requisitos básicos para a introdução de novos 

conteúdos e a adequação de novas metodologias;

• Avaliações formativas: são realizadas du-

rante toda a etapa de aprendizagem e buscam o de-

senvolvimento de valores como: responsabilidade, 

pontualidade e assiduidade com os trabalhos, convi-

vência social, desinibição e oralidade, dentre outros;

• Avaliações somativas: visam acompanhar 

o desempenho cognitivo e a aplicabilidade dos con-

teúdos vistos em sala de aula.

Com relação à quantificação dos resultados obtidos 
no decorrer dos trimestres letivos, utiliza-se a fórmula:

MT = N1+N2
         2

Sendo:
MT - média do trimestre; 
N1 - atividades avaliativas;    
N2 - testes, trabalhos coletivos e individuais, 
procedimentos, atitudes e demais avaliações somati-
vas/formativas, a critério do professor.

O aluno será aprovado quando obtiver, em todas as dis-
ciplinas da matriz curricular, o total de 24 pontos, calcu-



lados a partir da soma das médias dos trimestres anuais, 
sendo que a média do 3º trimestre tem peso 2. Isto ocorre 
pois, historicamente, os alunos têm notas mais baixas no 
1º trimestre (período de adaptação e retomada dos estu-
dos), tendendo a recuperá-las no decorrer do ano.

Portanto, obtém-se a Média Anual por:

MA = MT1+MT2+2x(MT3)
           4

Sendo: MA ≥ 6,0 para aprovação.

RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL

A recuperação de conteúdos é realizada paralelamente 
às aulas e continuamente no decorrer de cada trimestre.

O aluno deverá fazer as provas de recuperação quan-
do sua média em dada disciplina for inferior a 6,0 (seis 
inteiros).

O processo de recuperação se dá por meio de uma lista 
de exercícios (LRR) especialmente elaborada pelos pro-
fessores de cada disciplina e disponibilizada com antece-
dência no portal da escola, a qual o aluno deverá resolver 
para se preparar para as provas e tirar dúvidas com o pro-
fessor. A fórmula para obtenção da nota final do trimestre 
após a recuperação é a seguinte:

MT = PR + N2
          2

Sendo:
MT - média do trimestre; 
PR - prova de recuperação;
N2 - testes, trabalhos coletivos e individuais, pro-

cedimentos, atitudes e demais atividades, a critério do 
professor.

Como se vê, a prova de recuperação substitui a nota da 
N1, quando for maior. Caso contrário, a nota de N1 permane-
ce a mesma (ou seja, o aluno “não perde nota”). Importan-
te: em nenhuma circunstância será realizada 2ª chamada 
da Prova de Recuperação, marcada no calendário escolar.

PROVA FINAL

A prova final será oferecida após o cumprimento dos 
dias letivos e  divulgação do resultado dos três trimestres, 
sendo destinada ao discente que não tenha conseguido 
média anual para sua aprovação.

A média com a prova final é calculada de acordo com 
a fórmula:

 MF = MA + PF
          2

Sendo:
MF - Média Final; 
MA - Média Anual; 
PF - Prova Final.



PROGRESSÃO PARCIAL (DEPENDÊNCIA)

O discente que for promovido parcialmente a partir do 
6º ano deve cursar o projeto de estudos da Progressão 
Parcial, obrigatoriamente no ano letivo imediato ao da 
ocorrência da progressão parcial, em horário alternativo 
e concomitantemente ao ano ao qual foi promovido.

O discente da Progressão parcial pode cumprir no má-
ximo duas disciplinas, e o custo destas aulas é repassado 
ao aluno, proporcionalmente.

Admitem-se para cursar o programa de progressão 
parcial os discentes com efetiva matrícula na Unidade 
Escolar; porém, os estudos de progressão parcial podem 
ser feitos em qualquer escola autorizada, pública ou pri-
vada, à escolha do aluno, e não apenas no Sesc Cidadania. 
Neste caso, a matrícula em outra escola deve ser com-
provada, para acompanhamento, junto à secretaria da 
nossa escola.

É obrigatória a frequência às aulas das disciplinas em 
que o aluno ficou de progressão de pelo menos 75% da 
carga horária estipulada para o componente curricular da 
Progressão Parcial.

O histórico escolar e o certificado de conclusão so-
mente poderão ser expedidos quando o discente for de-
clarado aprovado em todos os conteúdos curriculares, 
inclusive no programa de progressão parcial.

PDI (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
INDIVIDUAL)

Para alunos que necessitem de atenção individualiza-
da, por apresentar alguma dificuldade cognitiva (condição 

devidamente comprovada por laudo médico/psicológico 
apresentado com antecedência à Orientação Educacional 
de cada segmento), são oferecidas avaliações alternati-
vas dentro do Programa de Desenvolvimento Individual 
(PDI). São avaliações especialmente elaboradas pelos 
professores com o conteúdo básico de cada disciplina, 
que o aluno leva para sua casa, onde se espera que ele as 
realize de forma constante, organizada   e se possível sob 
orientação (dos pais e/ou de profissionais), visando garan-
tir a este aluno um momento de aprendizado dentro das 
suas reais possibilidades. 

 Enfatizamos que 
o PDI deve ser feito pelo 
aluno (ainda que sob 
orientação), e não feito 
para ele, com o risco de 
perder todo o seu sentido 
pedagógico. A nota de PDI 
substitui a nota de recu-
peração (quando maior); 
portanto, o aluno que não 
fez a prova de recupe-
ração não terá a nota de 
seu PDI computada. Este 
procedimento evita que o 
aluno fique unicamente 
na dependência da nota 
do PDI e lhe garante ainda 
o momento privilegiado 
de aprendizagem que é a 
prova de recuperação.



BIBLIOTECA 

A biblioteca do Sesc Cidadania dispõe de uma estrutu-
ra com vários ambientes: sala de leitura, sala de estudos, 
além do acervo geral.

A biblioteca atende todos os alunos e servidores da es-
cola. Desenvolve ações de incentivo ao gosto pela leitura 
e auxílio às consultas, ao estudo e às pesquisas escolares 
impressas e eletrônicas. Está informatizada tanto para 
pesquisas e consultas quanto para o atendimento de em-
préstimos domiciliares.

Em constante atualização, conta com acervo bibliográ-
fico impresso e multimídia formado por livros didáticos, 
paradidáticos e literários, periódicos adquiridos por assi-
natura de jornais, revistas e gibis de circulação  regional e 
nacional, além dos multimídia.

É importante informar que há a necessidade de apre-
sentação do cartão Sesc atualizado para o acesso aos 
serviços que a biblioteca oferece. Solicitamos que os pais 
verifiquem sempre os empréstimos realizados por seus fi-
lhos, pois há cobrança de multa por atraso na devolução, 
por dia e por livro emprestado.



O aluno é responsável por zelar pela conservação do 
material utilizado na biblioteca ou por empréstimo do-
miciliar, ficando sujeito a indenizar a escola nos casos de 
perda ou dano.

Caso as famílias necessitem de um espaço para leitura, 
informamos que o Sesc disponibiliza a consulta do acervo 
para comerciários e para a comunidade em geral em suas 
bibliotecas nos seguintes endereços: Centro, Faiçalville, 
Universitário e Campinas.

Normas para empréstimo domiciliar:
• Empréstimo: efetuado através de sistema eletrô-

nico, com o cartão do Sesc do aluno, que é pesso-
al e intransferível. O leitor poderá levar até quatro 
livros, em todas as unidades do Sesc. Não será 
possível o empréstimo caso o aluno esteja com a 
devolução atrasada, com multa a ser paga ou se a 
carteira estiver vencida.

• Obras: aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental Anos Finais e da 1ª à 3ª série do Ensino 
Médio são emprestados os livros literários infan-
tis, juvenis, da literatura brasileira e estrangeira e 
multimídia. Dicionários, enciclopédias, atlas, livros 
didáticos, jornais, revistas e gibis não são empres-
tados, apenas consultados na biblioteca.

• Prazo: 7 dias para literatura infantil e multimídia; 14 
dias para os demais materiais. A data de devolução 
é carimbada em ficha própria, dentro do livro, ou na 
capa do multimídia.

• Devolução: o aluno deverá devolver o material que 
lhe foi emprestado diretamente aos funcionários 

da biblioteca, em um dos computadores do balcão 
para efetivação no sistema eletrônico. O compro-
vante de devolução lhe será entregue e consiste 
na sua garantia; guarde-o por 30 dias. O atraso na 
devolução gerará multa.

• Cobrança de devolução: será feita pessoalmente 
pela equipe da biblioteca ao aluno, com entrega de 
informativos. Atrasos superiores a dois dias serão 
comunicados aos pais por telefone ou por meio de 
informativo protocolado, com a assinatura do aluno.

• Multa: o aluno levará livros para casa gratuitamen-
te. A multa será gerada se houver atraso na devolu-
ção. Casos de materiais emprestados da biblioteca 
e abandonados nas dependências da escola pode-
rão, também, gerar multa.

• Reposição: No caso de perda ou dano físico ao ma-
terial emprestado, o responsável deverá fazer a 
reposição por obra igual à que foi perdida ou dani-
ficada. 

A biblioteca está aberta para atendi-
mento de segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h45.



NUTRIÇÃO

O Sesc Cidadania se 
propõe a oferecer em suas 
lanchonetes um cardápio  
diferenciado,  nutricional-
mente adequado,  saudá-
vel e seguro do ponto de 
vista higiênico-sanitário, 
e para isso conta com 
uma nutricionista res-
ponsável por manter a 
qualidade dos lanches 
oferecidos. Assim, como 
prevê a legislação, não vendemos na escola salgados 
fritos, refrigerantes ou balas e chicletes.

Periodicamente são realizadas atividades de educação 
nutricional, visando incentivar o consumo de alimen-
tos mais nutritivos. São abordados temas referentes 
à alimentação equilibrada e às práticas alimentares 
adequadas, estimulando um estilo de vida saudável.

SALA DE PRIMEIROS SOCORROS

 Conta com uma equipe de enfermeiras e técnicas 
de enfermagem que permanece na escola durante todo 
o período das aulas. Este serviço se propõe a fornecer 
orientações e procedimentos de primeiros socorros para 
os casos urgentes que acontecerem dentro da escola e 
em horário de aulas; não são ministrados medicamentos.



ATESTADOS MÉDICOS

A apresentação de atestados médicos serve para justi-
ficar a ausência do aluno às aulas e lhe garantir o direito a 
realizar as avaliações oficiais (N1) que tenham sido even-
tualmente perdidas, sem custos. Entretanto, a licença 
médica não abona as faltas, que continuarão constando 
do boletim, mas serão desconsideradas para efeito de re-
provação.

Por uma questão de organização das atividades esco-
lares, não serão aceitos em hipótese alguma atestados 
retroativos, ou seja: a) apresentados após uma semana da 
data de emissão; ou b) referentes a um período anterior à 
data de emissão.

Os atestados são apresentados na secretaria escolar, 
porém cabe aos Coordenadores de cada segmento acei-
tá-los ou não como abono para as atividades perdidas. 
No caso específico da Educação Física, atestados por 
períodos longos (motivados por fraturas ou cirurgias, por 
exemplo) devem ser  seguidos pela  apresentação  de um 
atestado médico de liberação do aluno para o retorno às 
aulas.  Nesse caso, também pode ser necessário que  o 
aluno tenha de fazer a prova teórica da disciplina valendo 
a nota total do trimestre  (de zero a dez). Consulte  sem-
pre a Coordenação de Educação  Física no caso de ates-
tados por longos períodos.  O não cumprimento desta nor-
mas ocasionará  acúmulo de faltas e eventual retenção 
do aluno na disciplina.

DISPENSA DA EDUCAÇÃO FÍSICA

 Os alunos que tiverem dispensa da Educação Fí-
sica por ordem médica (Decreto-Lei nº. 1.044) deverão 
apresentar, na secretaria escolar, no ato da matrícula, o 
atestado médico devidamente preenchido com CID - Có-
digo Internacional de Doenças. 

 Os alunos que tiverem dispensa da Educação Físi-
ca por cumprirem jornada de trabalho igual ou superior a 
6 horas (Lei nº. 10.793) deverão trazer cópia da carteira de 
trabalho ou declaração da empresa em papel timbrado, 
comprovando sua situação legalmente.

UNIFORMES

O uso do uniforme próprio do Sesc Cidadania é OBRI-
GATÓRIO em todas as atividades realizadas no ambiente 
escolar, bem como nas atividades escolares extraclasse 
(aula-campo), etc., INDEPENDENTEMENTE DO HORÁRIO, 
sendo permitido outro tipo de vestimenta apenas quando 
expressamente autorizado. Esta é uma necessidade que 
possibilita a garantia de segurança e o controle da pre-
sença de alunos nos ambientes da escola. Sem o uniforme 
completo, o aluno não terá acesso à sala de aula.

Aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª sé-
rie do Ensino Médio, será permitido o uso da camiseta de 
formando, desde que devidamente aprovada pela Direção. 
As camisetas coloridas dos jogos internos (JICESC) pode-
rão ser utilizadas às sextas-feiras (e sábados, no caso do 
Ensino Médio), desde que sejam do ano vigente e que não 
estejam “customizadas” (assinadas, rasgadas, etc.).   



Não é permitido nas dependências da escola o uso de 
bonés/capuzes, sandálias ou sapatos com salto e chine-
los em geral.

Nos dias de Educação Física, os alunos deverão já vir 
trajados com os uniformes correspondentes.

O uniforme será assim composto:

ATENÇÃO! SÓ SERÃO ACEITOS ATÉ 2020:
• Uniformes com logomarca antiga do Sesc 

Cidadania;
• Colete vermelho e azul para educação física.

Ensino Fundamental Anos Finais
Modelo masculino: 
• Camiseta com a logomarca atualizada;
• Bermuda de tactel da escola;
• Calça comprida de tactel da escola (sem elástico na 

perna);
• Calçado: Tênis de qualquer cor (não é permitido o uso 

de chuteira de cravo);
• Colete para uso nas aulas de educação física – Cor: 

amarela/azul.

Modelo feminino:
• Camiseta com a logomarca atualizada;
• Legging da escola;
• Short-saia da escola;
• Calça bailarina da escola;
• Calçado: Tênis de qualquer cor, sem luz e sem rodinha;
• Colete para uso nas aulas de educação física – Cor: 

amarela/azul.

Observação: A partir de 2021, só será aceito o agasalho 
oficial da escola.

Ensino Médio:
Modelo masculino:

• Camiseta com a logomarca atualizada;
• Calça jeans tradicional azul ou preta (por tradicio-

nal entende-se sem rasgos ou cortes nem apliques 
ou bordados);

• Bermuda de tactel da escola;
• Calçado: Tênis de qualquer cor (para a educação fí-

sica, o tênis não poderá ter o solado preto);
• Colete para uso nas aulas de educação física – Cor: 

amarela/azul
• Agasalho oficial do Ensino Médio (só será admitido 

este).
• (Uma opção ao agasalho é a camiseta oficial de 

mangas longas – disponível nas lojas – ou ainda 
uma camiseta simples de mangas longas usada 
por baixo da camiseta do uniforme.) 

Modelo feminino:
• Camiseta com a logomarca atualizada;
• Calça jeans tradicional azul ou preta (por tradicio-

nal entende-se sem rasgos ou cortes nem apliques 
ou bordados);

• Calça legging da escola;
• Calçado: Tênis de qualquer cor ou sapatilha (para 

a educação física, o tênis não poderá ter o solado 
preto);



• Colete para uso nas aulas de educação física – Cor: 
amarela/azul

• Agasalho oficial do Ensino Médio (só será admitido 
este).

• (Uma opção ao agasalho é a camiseta oficial de 
mangas longas – disponível nas lojas – ou ainda 
uma camiseta simples de mangas longas usada 
por baixo da camiseta do uniforme.)

Atenção: as bermudas/shorts não são aceitos como 
uniforme de Educação Física para as meninas já há muito 
tempo. É proibido cortar a calça legging do uniforme para 
transformá-la em shorts. 

LANCHONETE

A venda dos produtos da lanchonete será feita somen-
te pelo sistema de crédito no cartão do Sesc atualizado 
do aluno, crédito este que poderá ser feito nos pontos de 
crédito espalhados pela escola, mas apenas de 2ª a 6ª  
(aos sábados os pontos de crédito não funcionam).

 
CELULARES

O uso de celular é terminante proibido durante as au-
las e passível de punição, exceto quando expressamente 
liberado pelo professor. 

A escola não se responsabiliza pela 
indenização decorrente do extravio 
de, ou dano causado a, qualquer objeto 
pertencente ao, ou em posse do, aluno, 
principalmente dinheiro e celulares.

Um alerta sobre as REDES SOCIAIS: mais do que nun-
ca, se faz necessário acompanhar a vida de nossos filhos 
nas redes sociais. Nos últimos anos, cresceu exponen-
cialmente o número de problemas de relacionamento 
entre os alunos provocado por posts e mensagens com-
partilhadas entre eles. 

É impossível, para a escola, controlar os conteúdos pu-
blicados nas diferentes redes, por tantos alunos; por este 
motivo, entendemos ser um problema que deve ser resol-
vido no âmbito das famílias, com muito diálogo e atenção. 

Contudo, o Sesc Cidadania tomará as providências le-
gais e criminais cabíveis caso seu nome, logomarca, ima-
gem (incluindo a de seus funcionários e professores) se-
jam envolvidas em posts e mensagens impróprios ou que 
causem prejuízo à moral da instituição e à de terceiros, 
conforme as leis que regem o uso da internet no Brasil.

MATERIAL PERDIDO OU ESQUECIDO

Todos os materiais dos alunos deverão estar devida-
mente etiquetados com nome e série. O empréstimo de 
livros e roupas entre alunos é terminantemente proibido 
na escola.



Pais ou responsáveis devem orientar seus filhos quan-
to ao uso de livros, dinheiro, celulares ou objetos de valor 
e uso pessoal, pois a escola não se responsabiliza pela 
perda ou extravio desses materiais. Todo material encon-
trado na escola será encaminhado à Orientação Educa-
cional. Portanto, em caso de perda de algum material, o 
aluno deverá procurar o encarregado deste setor.

O Sesc fará a doação, às comunidades carentes, dos 
materiais encontrados e recolhidos que não forem retira-
dos até o final de cada semestre.

No caso de materiais didáticos (livros, fichários, etc.) 
ou trabalhos escolares que tenham sido esquecidos pelo 
aluno em casa, a escola não os entrega; fazemos isso 
para incentivar, desde sempre, a organização pessoal e a 
responsabilidade do aluno.

REQUISIÇÃO DE 2ª CHAMADA DE PROVAS

O calendário de avaliações oficiais (N1) por série é dis-
ponibilizado nos roteiros semanais, no portal da escola. 
Caso o aluno perca essa avaliação, deverá solicitar, na se-
cretaria escolar, uma 2ª chamada, que deve ser feita com 
antecedência mínima de dois dias em relação à data pre-
vista de realização.

Para a 2ª chamada de N1, existe uma taxa que deverá 
ser paga por prova, caso não haja a apresentação do ates-
tado médico/de óbito para justificar a ausência do aluno 
na data regulamentar da aplicação. Outros motivos para 
ausência às provas (tais como viagens para fins particu-
lares, por exemplo) não eximem o aluno do pagamento 

das taxas. Casos específicos ficarão a critério único e ex-
clusivo do Coordenador Pedagógico de cada segmento.

A apresentação do atestado médico nas datas de ava-
liações em sala (N2) garante que o aluno não tenha uma 
nota zero na avaliação perdida (a nota, neste caso, é ape-
nas desconsiderada para o cálculo da média, mas não há 
a aplicação de uma nova avaliação).

IMPORTANTE: Caso o aluno tenha perdido a N1 na data 
regulamentar e, por qualquer motivo, deixe de requerer 
a 2ª chamada, ficará impossibilitado de fazer também a 
recuperação daquela disciplina, uma vez que (como ex-
plicado no item 4.1 Recuperação) a nota da recuperação 
SUBSTITUI a nota da N1 – e, no caso em questão, o aluno 
não possui nota de N1 a ser substituída. Esta medida visa 
impedir que o aluno deixe de fazer as provas regulares 
para contar unicamente com a recuperação, “ganhando 
tempo” para se preparar 
para esta prova.

SIMULADOS

Visando preparar os 
alunos para o ENEM e para 
as demais avaliações que 
objetivam o ingresso no 
ensino superior, o Sesc 
Cidadania realiza com os 
alunos de 9os anos e de 
todas as séries do ensino 
médio simulados perió-



dicos, que podem ser aplicados no contraturno. A partir 
dos resultados de tais simulados, preparam-se rankings 
com a classificação de cada aluno, tanto dentro de sua 
turma quanto em relação aos demais alunos do mesmo 
ano. Estes rankings são divulgados nos murais da esco-
la, com o objetivo único de estimular o estudo e permitir 
uma autoavaliação do aluno do seu nível em comparação 
aos demais colegas, simulando efetivamente um concur-
so vestibular. Caso algum aluno não deseje que seu nome 
apareça no ranking, basta solicitar à Coordenação.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E REVISÃO DE RE-
SULTADOS FINAIS

Ao final do ano letivo, caso o responsável pelo aluno 
queira solicitar revisão ou reconsideração dos resulta-
dos finais, ele deverá requerer na secretaria escolar, em 
formulário próprio, o pedido de reconsideração ou revisão 
dos resultados pelo Conselho de Classe, a ser interposto 
impreterivelmente até o 3º dia útil a partir da publicação, 
no site da escola, do resultado final do aluno. 

ATITUDES ESPERADAS DOS PAIS E ALUNOS

Esperamos que pais e alunos respaldem o trabalho de-
senvolvido pelo Sesc Cidadania, questionem-no quando 
necessário, auxiliem-no com sugestões e tenham espírito 
de colaboração.

Constatamos, ao longo do processo escolar, que os 

melhores resultados obtidos em relação à superação dos 
alunos em suas dificuldades disciplinares e/ ou de apren-
dizagem são sempre oriundos de famílias em que os pais 
têm uma visão assertiva da escola, agem em parceria 
com ela e confiam na instituição na qual seu filho estuda.

Pedimos a compreensão dos pais e alunos no que diz 
respeito às normas desta instituição, pois todas contri-
buem para a construção da cidadania.

Para que essa parceria se solidifique ao longo do ano, 
esperamos que  a comunidade escolar busque, por meio 
de suas ações diárias, interiorizar e vivenciar as regras da 
escola:

1. Trazer todos os materiais necessários às aulas: or-
ganizar previamente   os materiais necessários às 
aulas do dia contribui para a construção da respon-
sabilidade do aluno. Portanto, não receberemos 
materiais didáticos nem trabalhos após o início das 
aulas. Além disso, o aluno pode ser encaminhado 
à Orientação Educacional se não estiver de posse 
do material relativo à aula, a critério exclusivo do 
professor.



2. Ter atitude de respeito com o próximo e com o pa-
trimônio alheio.

3. Ser honesto consigo mesmo e com o próximo.
4. Ser organizado e priorizar os estudos.
5. Ser pontual e assíduo: atrasos e faltas prejudicam 

o desempenho escolar e a formação pessoal do 
aluno, portanto os alunos devem chegar nos horá-
rios determinados para início de todas as ativida-
des escolares.

O período de tolerância de entrada será até o início da 
2ª aula para o Ensino Fundamental Anos Finais e o Ensino 
Médio, pontualmente. Após este horário, não será permi-
tida a entrada do aluno na escola. A partir do 4º atraso 
mensal, o estudante não assistirá às aulas regulares (fará 
atividades encaminhadas pelos professores na sala de 
estudos durante todo o período letivo); no caso do Ensino 
Fundamental, a orientação notificará a família do aluno 
por meio de um termo de responsabilidade, a ser assinado 
e devolvido.

As saídas antecipadas dos alunos deverão ser comu-
nicadas e justificadas com antecedência, pelos pais/res-
ponsáveis, junto à Orientação Educacional. Por motivo de 
segurança, só liberaremos a saída antecipada dos alunos 
mediante documento assinado (EFAF) e/ou ligação tele-
fônica direta (EM), caso em que solicitaremos a identifi-
cação do pai/responsável por meio de seu CPF.

Pede-se encarecidamente que os responsáveis pelos 
alunos sejam igualmente pontuais, especialmente ao fi-

nal do período letivo. A ESCOLA NÃO SE RESPONSABILI-
ZA PELOS ALUNOS APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES DO 
DIA.

Só poderá permanecer na unidade após as aulas aque-
le aluno que comprovadamente tiver alguma atividade 
oficial, e apenas durante o período da atividade. O uso da 
sala de estudos do EM e as aulas de monitoria deverão ser 
agendados diariamente, observando-se o limite do espa-
ço.

• ENSINO FUNDAMENTAL (EFAF)
6º ao 9º ano: das 7h às 12h20, de 2ª a 6ª.

• ENSINO MÉDIO
7h às 12h20, de 2ª a sábado, exceto 6ª feira (13h10), ape-

nas para as 3as séries.

Monitoria e sala de estudos: das 13h30 às 16h30.  




