
  LUARTE – A CASA DO CURUMIM 
 

              NORMAS DISCIPLINARES  
*Validade deste documento ocorrerá enquanto o aluno estiver matriculado. 

 

           São deveres dos (as) alunos (as) 
 

 

a) Acatar a autoridade do Diretor, dos professores e funcionários do estabelecimento; 

b) Tratar com urbanidade os colegas; 

c) Estar devidamente uniformizado para as aulas, inclusive na Educação Física com máximo asseio; 

d) Ser assíduo e pontual nos trabalhos escolares; 

e) Possuir o material escolar exigido pela escola, mantendo-o em perfeita ordem; 

f) Ocupar em aula o lugar que lhe foi designado, de acordo com o estabelecido pela Direção,  ficando responsável  

pela conservação  do mobiliário escolar; sendo o mesmo obrigado a ressarcir o Estabelecimento pelos seus danos; 

g) Participar, sempre que possível, das atividades cívicas, pedagógicas  e recreativas agendadas pela escola; 

h) Colaborar com a direção do Estabelecimento na conservação e asseio do prédio, do mobiliário escolar e de 

todo material de uso coletivo; 

i) Indenizar os prejuízos, quando produzir dano material ao educandário e o objeto da propriedade de 

funcionários e/ou colegas; 

j) A caderneta escolar é documento obrigatório e de uso diário do aluno, não sendo a sua entrada permitida sem 

a mesma; 

k) Zelar pela conservação da caderneta; 

 

    É vedado ao(a)  aluno (a) 
 

 

 

a) Utilizar vestimenta que não condiz com o uniforme escolar (ex: agasalhos, camisetas, calçados, colares, 

brincos, bonés, enfeites, etc...) 

b) Ausentar-se da escola sem consentimento prévio de uma das autoridades da mesma; 

c) Entrar em classe e dela sair sem a permissão do (a) professor (a); 

d) Ocupar-se durante as aulas com trabalhos estranhos às mesmas; 

e) Praticar, dentro ou fora do estabelecimento, atos ofensivos à moral e aos bons costumes; 

f) Formar grupos ou produzir algazarras, ou mesmo distúrbios nos corredores, pátios ou imediações do 

educandário; 

g) Promover, sem autorização da Direção, rifas, coletas, subscrições, dentro ou fora do estabelecimento; vendas 

de qualquer tipo de item, mesmo em atividades festivas, dentro do estabelecimento de ensino; 

h) Desrespeitar, por atos ou manifestações, a Orientação da Escola; 

i) Promover manifestações coletivas ou dela participar salvo quando convidado ou autorizado pela própria 

Direção da Escola. 

j) Participar de movimentos que resultem em ausências coletivas às aulas ou trabalhos escolares; 

k) Reproduzir exemplares que não sejam de sua autoria (livros, apostilas, etc.) 

l) Trazer objetos que não façam parte do material didático .  

 

m) Uso de telefones celulares, tablets e/ou outros aparelhos eletrônicos durante as aulas; 
 

n) O uso de cabelos compridos e/ou tingidos para os meninos, bem como a utilização de tatuagens,  
brincos, piercings e colares; 
 

o) Para as meninas o uso de pinturas e bijuterias que destoem do uniforme, assim como o uso de tatuagens; 



      Obs: Cabelos compridos devem manter-se presos por medida de higiene e não devem ser tingidos em crianças 

até 10 anos. 

p) Ao aluno chegar à escola com mais de 15 minutos de atraso. 

q) Ausentar-se da escola durante as aulas, retornando depois. Caso haja necessidade de sair antes do final das 

aulas, o aluno deverá trazer um documento assinado pelo responsável, não podendo retornar mais naquele 

dia; 

r) Ser dispensado através de pedido por telefone. 
 
Obs: A Escola não se responsabiliza por reuniões ou festas realizadas fora do Estabelecimento 
Escolar. 
 

 

        Os membros do Corpo Discente estão sujeitos às seguintes penalidades: 
 
 

1. Advertência feita por Membros do Corpo Docente da escola; 

2. Em caso de persistência e necessidade de uma atitude mais enérgica, deverá ser ouvido o Orientador 

Educacional, que já deverá ter entrado em contato com a família, para que todos possam descobrir as causas da 

indisciplina; 

3. Havendo persistência na indisciplina, duas medidas serão tomadas pela Escola: 

• O aluno será suspenso por três (3) dias; 

• O responsável será convidado a retirar o aluno da Escola, com imediata expedição dos documentos de 

transferência, exceto nos dois últimos meses do ano letivo, caso não haja solução para o problema. 

 

 

 

a) por medida de segurança, os portões serão fechados após o início do turno e reabertos na hora da saída; 

b) após o início da aula e antes do término do turno, os pais não poderão permanecer nos corredores e no pátio 

interno; 

c) o atendimento à família será feito única e exclusivamente pela recepção, que fará o encaminhamento ao setor 

solicitado; 

d) os pais não poderão interromper as aulas, tampouco permanecer nas portas das salas de aula aguardando o 

professor ou entregando material; 

e) caso necessite falar com um professor regente, a família deve solicitar um horário via agenda ou diretamente 

com o Serviço de Orientação Educacional; 

f) caso necessite entregar um material ao aluno, deverá deixá-lo na Recepção, e este, posteriormente, o entregará; 

g) todo e qualquer contato da família com o aluno, durante o período das aulas, deve ser solicitado à Coordenação. 

 
 

     Estou ciente de que a durabilidade e a validade deste documento ocorrerão enquanto o aluno estiver 
matriculado neste Estabelecimento de Ensino e que após ler todos os itens acima descritos estou de 
pleno acordo e me comprometo a cumpri-los rigorosamente e para comprovar este ato, dato e assino 
abaixo. 

 
       Rio de Janeiro, ______ de ____________________ de ______ 
 
 
           _____________________________________________   
                                Assinatura do responsável  

O atendimento aos pais ou responsáveis no Colégio 


