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NORMAS E REGRAS 

• Pontualidade: a aula tem início às 7h30 min. O aluno que 

chegar até às 7h40 min poderá entrar na 1ª aula, mas ficará 

com falta na mesma.  

     Após às 7h40 min, o aluno aguardará no pátio até o início 

da 2ª aula. 

  

• Não será permitida a entrada do aluno após a 2ª aula. 

     O aluno poderá ter até 6 atrasos por trimestre.    

       

     Esta pontualidade também deve ser respeitada na volta dos 

intervalos. 

 

 



NORMAS E REGRAS 

• Uniforme: uso obrigatório e completo, inclusive nas aulas 

de Educação Física. Nos dias das aulas de Educação Física 

o aluno deverá trazer uma camiseta reserva. 

• Celular: deve permanecer desligado durante o período de 

aulas. 

• Material: deverá estar completo durante as aulas. 

Organizar um dia antes o material de acordo com o horário 

das aulas.  

 

 



METODOLOGIA ANGLO: 
 

AULA DADA, AULA 

ESTUDADA! 
 

Em sala o aluno ENTENDE, em casa ele 

APRENDE..  



SIMULADOSS 

• Conhecimento; 

• Habilidade em 

provas objetivas; 

• Controle de 

tempo; 

• Autoconfiança. 
 



SIMULADOSS 

• SIMULADO DE VERIFICAÇÃO SEMANAL (S.V.S.) ocorrem 

semanalmente, exceto em dias de provas mensais e trimestrais, com a 

finalidade de acompanhar a rotina e o desempenho dos alunos. Está 

separado em dois grupos de disciplinas. As datas estão 

disponibilizadas no site. Não há substitutiva de simulado. 

 

• SIMULADO ANGLO: são datas pré-estabelecidas pelo Anglo, que 

já estão disponíveis no calendário. Não há substitutiva de simulado. 

 

A média de simulado é composta desconsiderando as duas piores 

notas. 

•    



MÉDIA TRIMESTRAL 

• AVM – Avaliação Mensal (0 a 10,0) 
• T – Trabalho (0 a 7,0) 
• AT – Atitudinal (0 a 3,0) 
• SML – Simulado (0 a 10,0) 
• AVT – Avaliação Trimestral (0 a 10,0) 
• MD – Média trimestral 
 

Cidadania, Artes, Educação Física e Ciência Aplicada não 
seguem a regra acima. 



SITE DO COLÉGIO 

www.colegiodominus.com.br 

• Calendário Escolar: datas de avaliações, substitutivas, 

período de recuperação, exame final  e férias; 

• Sala dos professores: atividades extras e orientações de 

trabalhos; 

• Simulado: Conteúdos, datas e gabaritos. 

• Requerimento prova substitutiva 

• Área restrita: lições de casa, notas e ocorrências. 

• Manual da Família: na agenda e também  no site  

(secretaria → Normas e procedimentos) 



. 

UMA REFLEXÃO... 

https://www.youtube.com/watch?v=1MqOhUUWd1M -  

https://www.youtube.com/watch?v=1MqOhUUWd1M
https://www.youtube.com/watch?v=1MqOhUUWd1M
https://www.youtube.com/watch?v=1MqOhUUWd1M


. 

CONTATO 

jadiel@colegiodominus.com.br  

https://www.youtube.com/watch?v=1MqOhUUWd1M

