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Circular Nº 04/2020                                                                                                       Manaus, 07 de fevereiro de 2020. 

Ref.: Medidas Disciplinares 2020 

     Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Estamos enviando para conhecimento dos senhores as medidas disciplinares adotadas por nossa Escola que 
fazem parte do Código de Ética dessa Instituição de Ensino, constantes na agenda escolar 2020 dos alunos. 

Lembramos que todas as ocorrências registradas no sistema são, automaticamente, enviadas para o e-mail 
dos responsáveis, cadastrado no ato da matrícula. Caso o responsável não tenha informado o e-mail no ato da 
matrícula, solicitamos que compareça à Secretaria para fazer o cadastro.  

Informamos que cumpriremos rigorosamente o seguinte processo: a cada 5 (cinco) ocorrências, o aluno 
receberá uma advertência escrita. Ao chegar à terceira advertência escrita, o aluno receberá uma suspensão. Após 
a suspensão a família será convocada para assinatura do Termo de Compromisso, conforme explicitado no Código 
de Ética da Instituição. 

Medidas Disciplinares 

De acordo com o Código de Ética da Instituição e com esta Circular de Normas Disciplinares 2020, será 
registrada uma ocorrência quando o aluno: 

A. Chegar atrasado em sala de aula no início das aulas ou após o recreio; 
B. Não estiver participando da aula ou atrapalhando o curso da mesma; 
C. Conversar ou participar de brincadeiras com os colegas durante a aula; 
D. Não realizar ou não entregar as tarefas de casa/sala e/ou trabalhos; 
E. Ficar nas salas de aula durante o intervalo do recreio; 
F. Não portar o material didático; 
G. Dormir em sala de aula; 
H. Descumprir o mapa de sala estabelecido; 
I. Alimentar-se dentro de sala de aula; 
J. Não cumprir os deveres do aluno estabelecidos no Código de Ética da Instituição; 
K. Realizar tarefas de outras disciplinas ou ocupar-se de outras atividades durante as aulas; 
L. Estar sem o uniforme completo; 
M. Sair de sala durante a troca dos tempos de aula. 
 

Será aplicada advertência escrita quando o aluno: 

A. Receber a quinta ocorrência; 
B. Apresentar atitude de indisciplina que perturbe o bom andamento das aulas e atividades; 
C. Desrespeitar os colegas, professores e funcionários; 
D. Escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes, carteiras, móveis, assoalho ou em qualquer parte do edifício 

escolar; 
E. Gazear aula; 
F. Sair de sala sem autorização do professor; 
G. Não se apresentar à Coordenação quando retirado de sala de aula pelo professor; 
H. Namorar dentro da Instituição; 
I. Colar nas Avaliações; 
J. Utilizar a Carteira de Autorização de Saída de outro aluno para sair da escola ou emprestar a sua; 
K. Portar ou manusear quaisquer aparelhos eletrônicos em sala de aula (o aparelho ficará na Coordenação 

e só será devolvido ao responsável, quando comparecer na escola). 
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Será aplicada suspensão quando o aluno: 

A. Receber a terceira advertência escrita; 
B. Reincidência no uso de aparelhos eletrônicos; 
C. Desacatar professores e/ou funcionários; 
D. Participar de brigas, algazarras em qualquer dependência da escola e/ou nas imediações da mesma; 
E. Causar danos ao patrimônio físico ou moral da Instituição e de seus funcionários, por motivos de 

indisciplina; 
F. Falsificar assinatura do responsável, professores e/ou funcionários, alterar ou falsificar documentos; 
G. Fumar nas dependências da escola e imediações da mesma; 
H. Praticar qualquer ato que ponha em risco a segurança e/ou a vida do aluno ou de terceiros; 
I. Cometer agressão física, bullying ou cyberbullying; 
J. Comercializar produtos no interior da Escola; 
K. Reincidência no caso de namoro na Escola; 
L. Apresentar caso grave de indisciplina, não mencionado acima, mesmo que o aluno não tenha recebido 

nenhuma advertência anterior. 
 

Lembramos, ainda, que todas as medidas contidas nesse documento estão sujeitas à alteração e avaliação 
por parte da Coordenação e/ou da Direção, de acordo com a situação. Também serão levados para análise da 
Direção os casos omissos no Código de Ética e nessa Circular de Normas Disciplinares 2020. 

 
Saída da Escola 

O Centro Educacional Adalberto Valle, pensando sempre na segurança de seus alunos, adota as seguintes 
regras quanto à saída da escola em horários diferentes do previsto. 

Após o término das aulas e horário de almoço das quartas-feiras (Ensino Médio) 

Os alunos que não possuem Autorização de Saída só poderão sair acompanhados dos responsáveis ou com 
autorização por escrito (via agenda escolar) com assinatura dos mesmos. 

Não serão aceitas autorizações pelo telefone, em hipótese nenhuma. 

Em horário fora do usual 

Os alunos que precisarem sair antes do término das aulas só serão liberados com a presença do responsável, 
que deverá comparecer na Recepção ou Coordenação para solicitar a retirada do aluno de sala de aula. Reforçamos 
que a saída de sala só será permitida na troca do tempo de aula. 

Ressaltamos que saídas no horário de aula de forma rotineira podem prejudicar o rendimento escolar do aluno. 
Durante o período de provas são ocupados três tempos com a realização de avaliações. Nos demais tempos temos 
aula normalmente. Aconselhamos aos pais que evitem as saídas sem real necessidade. Solicitamos que, na medida 
do possível, agendem consultas médicas ou compromissos no contraturno. 

O aluno que tiver qualquer intercorrência de saúde será encaminhado para a Enfermaria. Posteriormente, se 
houver necessidade, a própria enfermeira ou a Coordenação entrará em contato com os responsáveis para que os 
mesmos possam buscar o aluno. O ALUNO NÃO PODEM UTILIZAR SEU TELEFONE CELULAR PARA ENTRAR 
EM CONTATO COM A FAMÍLIA SEM O CONHECIMENTO DA COORDENAÇÃO. A COMUNICAÇÃO COM O 
RESPONSÁVEL DEVE SER FEITA PELA ESCOLA, SOLICITADA PELO ALUNO. QUANDO FEITA 
DIRETAMENTE PELO ALUNO SERÁ ENTENDIDA COMO USO DO CELULAR NO HORÁRIO DA AULA.   

Com essas medidas anunciadas nesta Circular buscamos possibilitar aos alunos a criação de uma rotina de 
estudos pautada no compromisso e responsabilidade, bem como oferecer um maior controle aos responsáveis e, 
consequentemente, maior segurança aos nossos alunos. 

Contamos com a compreensão, colaboração e apoio da família, na certeza de que poderemos aprimorar nosso 
sistema educacional e contribuir com a formação acadêmica e moral dos alunos.  

Estaremos à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir através dos telefones da Coordenação do 

Ensino Médio, 3321-8909 ou 3321-8914. Para falar pessoalmente com a Coordenação é necessário agendamento 

prévio através dos telefones citados. O atendimento ocorrerá diariamente, preferencialmente no turno vespertino 

(exceto nas quartas-feiras). 


