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BOAS-VINDAS

EQUIPE PEDAGÓGICA

Este manual foi criado para contribuir com a organização do

cotidiano escolar e com o entendimento dos valores implícitos na
filosofia do Colégio AZ João Pessoa.

Com ele, estudantes, pais e responsáveis estarão sempre

informados.

A equipe de profissionais da Escola está à disposição para
eventuais dúvidas e esclarecimentos ao longo de todo o ano letivo.

Sejam bem-vindos a um mundo de possibilidades, aprendizado
e desenvolvimento!

Orientadora Educacional

Elísia Pereira Andrade

Coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental

1º, 2º, 3º e 4º anos

Sara Oliveira Vasconcelos

Coordenadora Pedagógica Ensino Fundamental

5º, 6º, 7º e 8º anos

Maristela Silva de Morais

Coordenadora Pedagógica Ensino Fundamental 9º anos e 

Ensino Médio 1ª, 2ª e 3ª séries 

Maria Milagres Saldanha

Diretora Geral

Verônica Luna Monteiro



SEGMENTOS
IMPORTANTE:

A tolerância máxima para atrasos
será de cinco minutos.

Após esse horário, os estudantes
irão aguardar o início da 2ª aula em
local pré-estabelecido pela escola.

Não serão permitidas entradas
após o início da 2ª aula, exceto em
casos de consultas ou exames
médicos e/ou outras situações
excepcionais.

Persistindo a rotina de atrasos, a
escola solicitará a presença do
responsável para a tomada das
devidas providências.

Educação Infantil Ensino Fundamental

Anos Iniciais

Ensino Fundamental

Anos Finais

Ensino Médio

Infantil IV 1º ano 6º ano 1ª série

Infantil V 2º ano 7º ano 2ª série

3º ano 8º ano 3ª série

4º ano 9º ano

5º ano

HORÁRIOS: ENTRADA E SAÍDA

ENSINO REGULAR
Período Matutino

(2ª a 6ª feira)

Período Vespertino

(2ª a 6ª feira)

Sábado

Educação Infantil 13h10 às 17h40
Ensino Fundamental

Anos Iniciais
7h10 às11h40 13h10 às 17h40

Ensino Fundamental

Anos Finais
7h10 às11h40 *

Ensino Médio

(1ª série e 2ª série)
7h10 às12h30 *

Ensino Médio

(3ª série)
7h10 às12h30 * 7h10 às 10h30

HIGH SCHOOL
Período Vespertino

(3ª e 5ª feira)
Ensino Fundamental

9º ano 
14h às17h

Ensino Médio 14h às17h

• Os estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio (1ª e 2ª série) possuem
6º horário, 2 vezes por semana. O horário, com os dias de cada turma, será divulgado no
início das aulas.

• Estudantes da 3ª série do Ensino Médio possuem o 7º horário, que podem acontecer até 2x
na semana. O horário, com os dias de cada turma, será divulgado no início das aulas.



SEB - HIGH SCHOOL

É um programa diferenciado para estudantes que querem ir além,

em parceria, exclusiva, do Grupo SEB com a Keystone.

Estudar em uma universidade de ponta, fora do país, é mais que

um sonho, é uma realidade para quem faz as escolhas certas. O High

School é um programa bilíngue e multicultural oferecido pelo Colégio

para que seus estudantes tenham ainda mais possibilidades e

oportunidades no futuro.

Oferecendo um programa de educação internacional, o Colégio

AZ contribui para ampliar as opções de vida acadêmica no Brasil e no

exterior. Desse modo, o estudante se forma com dois diplomas e tem

mais chances de estudar nas melhores universidades do mundo.



UNIFORME PADRÃO

O uso do uniforme dá ao estudante a sensação de pertencimento,

bem como atende a dois importantes quesitos: identificação e

segurança. Para entrar nas dependências da escola, todos deverão

estar devidamente uniformizados com o modelo de seu respectivo

segmento e estar calçado com tênis.

Essa regra serve também para os estudantes que vierem à

Escola em horário oposto aoOutras exceções das aulas, com exceção

das atividades de Educação Física. deverão ser tratadas e

autorizadas pela Coordenação.

MATERIAL

ESCOLAR

BINÓCULO

O aplicativo Binóculo é um meio de comunicação entre

escola-família.

Por meio do Binóculo, são encaminhados avisos e

comunicações da instituição para os responsáveis e estudantes.

É fundamental que os dados a respeito do responsável

estejam sempre atualizados para que a comunicação tenha

a qualidade necessária. Em caso de atualizações de dados,

procurar a sala de atendimento.

• Fica à disposição, na sala de atendimento e no

site da Escola.

• É de fundamental importância que o material do

estudante esteja devidamente identificado.

.

FARDAMENTO

LISTA DE MATERIAL

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA

É de uso OBRIGATÓTIO nas atividades 

para este fim.



Um lanche saudável irá proporcionar maior

rendimento escolar, além de ótima qualidade de

vida.

Orientamos aos pais a enviarem o lanche com

uma melhor qualidade nutricional para seus filhos.

Intervalo: Acontece entre as aulas e representa um aspecto especial na rotina escolar. Muitas vezes, trata-se de um

importante momento em que os estudantes podem fazer opções: com quem conversar, de quem se aproximar, onde e

como brincar.

Brinquedos: Em nossa rotina, um momento da sexta-feira é reservado para que os estudantes da Educação Infantil

e Ensino Fundamental (1º ao 3º ano), possam trazer seus brinquedos, ressaltando para os pais a importância de não

enviar brinquedos eletrônicos nem os que incentivem a violência. A orientação é que sejam brinquedos de cunho

lúdico e educativo que possam estimular brincadeiras coletivas.

Aniversários: Podem ser agendados junto à coordenação exclusivamente para os estudantes da Educação Infantil e

Ensino Fundamental Anos Iniciais, mediante regras pré-estabelecidas.

.
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ESPORTES

Para o Colégio AZ, a educação vai além dos

componentes curriculares. Por meio de atividades esportivas e

culturais, a instituição visa disseminar valores, incentivar a

socialização e a integração, desenvolver competências que

extrapolam os espaços da sala de aula.

Com o objetivo de aliar praticidade, segurança e

qualidade pedagógica de nossas propostas, oferecemos

possibilidades de formação esportiva e cultural dentro da

própria Escola.

As modalidades são oferecidas de acordo com as séries e

respectivas faixas etárias.

Será enviado um comunicado com as orientações

específicas para esportes extracurriculares.

As aulas são iniciadas quando há um número mínimo de

estudantes por turma e, para participação das atividades, é

imprescindível a apresentação do atestado médico no primeiro

dia de aula

As atividades modulares visam desenvolver, dentre outras

competências, autoconhecimento, espírito de iniciativa e

equipe, responsabilidade e compromisso.



BIBLIOTECA - SALA DE ESTUDOS - CABINES

Temos uma Biblioteca funcionando em sala própria que está sob a responsabilidade de um(a)

profissional preparado(a) para atender a todos os interessados, a quem compete a organização, controle,

atualização e conservação dos livros e publicações de interesse escolar. Além de livros, a sala dispõe de

computadores para pesquisa.

Os estudantes podem utilizar as cabines de estudo e o espaço da biblioteca no contraturno, mediante

agendamento antecipado.



A tarefa de casa destina-se a sistematizar os

conteúdos apresentados em classe, identificar dúvidas,

desenvolver senso de responsabilidade e formar hábito

de estudo autônomo. Realizar as tarefas solicitadas pelo

professor é dever que não pode ser esquecido.

Ausência à aula não é motivo para deixar de

fazer a tarefa de casa. É responsabilidade do estudante

informar-se sobre as atividades marcadas pelo

professor, por meio do aplicativo Binóculo ou dos

colegas. Se a falta ocorrer no dia da apresentação da

tarefa, o estudante deve mostrá-la ao professor na aula

seguinte, impreterivelmente.

ATIVIDADES DE CASA



ANTES

• Entenda seu filho: saiba o que motiva e o

que desanima. Ficar por perto ou dar mais

privacidade? Ajudá-lo a organizar a ordem de

estudo ou deixá-lo decidir so-zinho?;

• Defina as regras em comum acordo: esta-

beleçam juntos como será essa rotina (local,

horário);

• Organize o lugar: garanta que ele esteja

arru-mado e limpo na hora combinada. Quanto

mais confortável, melhor;

• Acabe com a distração: tente

eliminar/diminuir sons que atrapalhem a

concentração;

• Fique de olho na disposição dele: cansaço,

fome, irritação e distração merecem atenção. O

ideal é que esses problemas sejam resolvidos

antes de iniciarem as atividades;

• Confira se todo o material necessário está

disponível: procurar o lápis de cor, a régua ou o

dicionário só ajuda a tirar o foco da tarefa.

TAREFA DE CASA-DICAS IMPORTANTES

• Respeite o momento: todos em casa devem

saber que a lição está sendo feita para evitar

interrupções que tirem a concentração e o

foco de quem está estudando;

• Pergunte se existem dúvidas sobre o que

foi pedido;

• Auxilie em caso de dúvidas: ajude-o, mas

não responda por ele. Sugira que busque a

resposta em outras fontes ou ajude-o a

refletir sobre o assunto;

• Ocupe-se com coisas parecidas: enquanto

ele faz contas, que tal dar uma olhada no

orçamento?;

• Incentive-o a rever a lição: se pedir para

você revisar com ele, valorize o esforço, não

aponte diretamente os erros, apenas

questione: “Que tal verificar este trecho ou

esta conta? Confira se está tudo certo”, e,

caso permaneça alguma dúvida, oriente-o a

tira-las com o professor.

•Elogie os acertos e não aponte os erros:

Acertou tudo? Merece parabéns. Errou

bastante? Apenas pergunte se, com a correção

do professor, ele entendeu porquê errou.

Converse com a orientação e com o professor

quando perceber alguma dificuldade pontual.

DURANTE DEPOIS



PRONTO

ATENDIMENTO

Realizamos todos os cuidados

necessários à proteção e ao bem-estar

de nossos estudantes, entretanto,

acidentes e doenças repentinas podem

acontecer independentemente do local

em que eles estejam. Nossa escola

oferecerá um primeiro atendimento e em

seguida, entrará em contato com o

responsável.

A instituição possui a contratação de

seguro-aluno, que garante o

atendimento em caso de acidentes

pessoais ocorridos dentro da instituição,

nos limites contratados pela mesma.

MANIPULAÇÃO DE

MEDICAMENTOS

Caso o estudante tenha que

tomar algum medicamento, este

deverá ser identificado por meio de

formulário de autorização específico

para medicação disponível na

coordenação.

De forma alguma, ministraremos

medicamentos sem o devido

preenchimento do formulário.

ENFERMIDADES

CONTAGIOSAS

É importante que haja

conscientização dos pais com relação a

entrada e permanência de estudantes

que estejam com alguma enfermidade

contagiosa. Quando houver suspeita ou

confirmação da mesma, o estudante

deverá permanecer em casa e

regressar à Escola após alta médica,

portando o devido atestado.

Caso o primeiro sintoma de febre

ou qualquer tipo de doença seja

manifestado na escola, os pais serão

comunicados e deverão buscar o

estudante para dar-lhe o devido

atendimento.

Em situações pandêmicas, a

Escola disponibilizará um

comunicado com protocolo

específico.

SAÚDE E MEDICAMENTOS



AVALIAÇÃO

AS AVALIAÇÕES FAZEM PARTE DE UM PROCESSO CONTÍNUO E MEDIADOR DA

APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE. CONTÍNUO PORQUE É SISTEMÁTICO,

DIRECIONANDO AS PRÁTICAS DE SALA DE AULA; E MEDIADOR PORQUE

POSSIBILITA MAIOR PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA TAREFA

DE AVALIAR: O PROFESSOR, O ESTUDANTE E OS PAIS. A CADA UM CABE UMA

FUNÇÃO DIFERENTE:

PROFESSOR: Avalia os estudantes e a

aprendizagem, redirecionando a forma de

atuação, se necessário;

ESTUDANTES: Identificam suas conquistas,

dificuldades e possibilidades de reorganização da

aprendizagem;

PAIS: Acompanham o processo de aprendizagem

dos filhos e conhecem o trabalho realizado pelo

professor.

A AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM TEM POR OBJETIVO:

• Diagnosticar e registrar os progressos dos estudantes e suas

dificuldades;

• Possibilitar a autoavaliação da aprendizagem;

• Orientar quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades;

• Possibilitar ao professor traçar ações na rotina e prática de ensino,

retomando o conteúdo quando for necessário.

• Os formatos das avaliações realizadas a cada etapa variam de acordo

com o segmento.

• No Ensino Fundamental e no Ensino Médio a etapa será composta

pela média aritmética de três tipos de Avaliações: AV1, AV2 e AV3.

No Colégio AZ, o rendimento

escolar é medido por um sistema de

avalição contínuo e cumulativo,

envolvendo os aspectos qualitativos e

quantitativos com base no PDCA.



EDUCAÇÃO INFANTIL

A avaliação da aprendizagem na Educação Infantil é

processual e realizada por meio de observações,

sondagens e registros diários do professor, com a

entrega dos relatórios de desenvolvimento semestrais.

Entendemos que a criança, neste segmento,

vivencia aprendizagens próprias que devem ser

estimuladas. Não consideramos este momento como

preparatório para fases posteriores, ou seja, não

consideramos a Educação Infantil uma “pré-

escolarização”, uma vez que já se constitui em escola

e promove a construção de conhecimentos.

Esse acompanhamento requer uma permanente

observação, por meio de um olhar atento e minucioso, um

registro rico em detalhes e reflexivo na sua análise acerca das

ações e produções da criança.

O foco da avaliação é pautado no desenvolvimento das

capacidades e competências, baseado nas observações e

registros do desenvolvimento e da aprendizagem.

PORTFÓLIO - Tem por objetivo apresentar as produções dos projetos

desenvolvidos que serão apresentados semestralmente.

RELATÓRIO - Analisa o desenvolvimento do estudante em relação aos aspectos sociais

e cognitivos propostos. Esses relatórios são pautados em expectativas de aprendizagem

previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

REGISTROS INDIVIDUAIS:



SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Ensino Fundamental e Médio

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO

Serão encaminhados via aplicativo Binóculo, no início de cada

trimestre, de acordo com o cronograma previsto no calendário

escolar.

TRIMESTRES

Os resultados das avaliações serão expressos em notas

de 0 a 10, com resultado mínimo de média 7.0 por

componente curricular a cada trimestre.

O estudante que apresentar rendimento insatisfatório, ou

seja, média inferior a 7.0, será submetido a estudos de

recuperação e a uma nova verificação da aprendizagem,

prevalecendo como média, a maior nota obtida.

A avaliação constitui um

dos elementos para reflexão

e transformação da prática

escolar, tendo como prin-

cípio o aprimoramento da

qualidade de ensino.

A avaliação do rendi-

mento escolar do estudante é

sistemática, contínua e cu-

mulativa abrangendo as-

pectos qualitativos e quan-

titativos.

O sistema de avaliação é composto por três trimestres.

Em cada trimestre, o estudante será avaliado mediante a

composição de notas, a saber:

• AV1 – Avaliação Parcial

• AV2 – Avaliação Global

• AV3 – Conforme especificidade do segmento.



A média de cada trimestre será a soma das Avaliações 

Contínuas (AV1, AV2 e AV3).

O cálculo da média se dará da seguinte forma:

MÉDIA FINAL

CÁLCULO DA MÉDIA

1º ao 8º ano

AV1 + AV2 + AV3
3

9º ano a 3ª série

AV1 + AV2² + AV3³
6

=MT =MT

O processo avaliativo do 9º ano a 3ª serie
ocorre com atribuição de pesos a cada avaliação
(AV), de acordo com a fórmula apresentada.

Legenda: AV – Avaliação  MT – Média Trimestral  MA – Média Anual 

A média final será a soma das  médias obtidas a cada trimestre. 

O cálculo da média se dará da seguinte forma: MT1 + MT2 + MT3
3 =MA



As atividades de recuperação acontecem de forma

trimestral.

O estudante que apresenta rendimento insatisfatório

quanto a aprendizagem, ou seja, se não conseguir

média 7,0 (sete), será submetido a estudos de

recuperação e a uma nova verificação de

aprendizagem, então prevalecerá a maior nota

obtida.

REPOSIÇÃO / RECUPERAÇÃO

Casos que justificam reposição, permitidos conforme Legislação:

-Doença (atestado médico);

-Luto;

-Casamento;

-Convocação para atividades cívicas ou jurídicas;

-Impedimento por causas religiosas do estudante.

A inscrição para a reposição deverá ser requerida na secretaria, no

máximo até 72 horas após a perda da prova.

A responsabilidade da inscrição da Avaliação de Reposição é da família e

não da escola.

Para tanto, as datas das provas constam no Calendário Escolar e,

também, nos Informativos Trimestrais.

A reposição se aplica apenas a AV1 e AV2.

REPOSIÇÃO
RECUPERAÇÃO

O processo de Reposição/Recuperação se dará de forma unificada, ou seja, os

estudantes se submeterão a uma única avaliação que atenderá as referidas necessidades.

O estudante que estiver em processo de reposição e que após a atribuição da nota não

atingir a média mínima (7.0), esta mesma nota será atribuída ao processo de recuperação.



AVALIAÇÃO FINAL

Será submetido à Avaliação Final o estudante cuja média aritmética das três etapas

for inferior a 7,0 (sete) e superior à média 4,0 (quatro), tendo obtido frequência mínima

de 75% no total das horas letivas.

O estudante será promovido para a série seguinte se obtiver média maior ou

igual a 6,0 (seis) após a Avaliação Final.

O cálculo da média final se dará da seguinte forma:

MA + AF
2

Legenda: MF – Média Final  MA – Média Anual  AF – Avaliação Final

MF=



BOLETIM ESCOLAR

A partir do Ensino Fundamental, os pais po-

dem acompanhar as notas parciais do estudante

por meio dos boletins disponíveis via Portal SEB

(https://aluno.sebsa.com.br/), com senha persona-

lizada de acesso ao pai ou responsável, que será

encaminhada via aplicativo Binóculo ou

disponibilizadas na secretaria escolar.

O prazo para pedidos de revisão de nota é de

72h após a disponibilização online do resultado do

estudante. Essa revisão se realiza somente mediante

a apresentação das avaliações e será considerada

apenas com o visto da Coordenação do segmento.

https://aluno.sebsa.com.br/


PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

Advertência:

Será realizada pela Orientação / Coordenação, com

as devidas orientações e, se necessário, acompanhada

de uma atividade orientada. Os responsáveis também

serão informados.

TIPOS DE SANÇÕES

Acreditamos no pensamento de que um espaço público organi-

zado levará ao crescimento tanto individual quanto das relações so-

ciais. Isso implicará sobre o nível de formação intelectual, no desenvol-

vimento da inteligência emocional e na formação de indivíduos

éticos, críticos e responsáveis.

As normas e orientações contidas neste manual devem ser cui-

dadosamente observadas e praticadas. Quando não cumpridas, impli-

carão em procedimentos disciplinares aos estudantes, de acordo com

sua gravidade e frequência, como:

• Advertência verbal e escrita.

• Suspensão das aulas.

• Transferência.

O estudante que for retirado de sala por indisciplina, conversas

pa-ralelas, não realização de atividades, desrespeito às normas

de convivência, será encaminhado à Orientação Educacional

pa-ra os procedimentos educacionais adequados e, se for o caso, a-

companhado de advertência por escrito, agendamento com os res-

ponsáveis e/ou suspensão de aulas.

Conforme a gravidade da falta praticada poderá ser aplicada,

desde logo, qualquer uma das sanções, inclusive a transferência.

As sanções disciplinares mais graves serão aplicadas pelo(a)

Coordenador(a) / Diretor(a) e comunicadas imediatamente aos

responsáveis.

Suspensão:

É utilizada a partir da 3ª advertência . O estudante suspenso

e os responsáveis preencherão um Termo de

Responsabilidade que implicará no comprometimento da

sua melhora educativa.

Transferência:

É o recurso utilizado em caso de total inadaptação e

desrespeito às normas regimentais. Nesse caso, a família

será comunicada. Esse procedimento poderá ocorrer em

qualquer época do ano.



ACHADOS E PERDIDOS
Cuidar do material e dos pertences trazidos para a escola é um hábito a ser adquirido.

Objetos de valor, dinheiro, brinquedos, relógio, aparelhos eletrônicos e outros itens que possam desviar a

atenção durante as aulas não são aconselháveis e seu zelo é de inteira responsabilidade do estudante.

Em casos de perda ou esquecimento, o estudante e/ou seu responsável, poderão procurar pela

assistente de coordenação pedagógica, nos horários de entrada e saída, para que os acompanhe

até a seção de “Achados e Perdidos”.

CONVIVÊNCIA ESCOLAR

A convivência gera costumes, regras de comportamento, maneiras de ser e de viver.

As diferentes maneiras de ser, a cultura, as necessidades, as regras estabelecidas são importantes

no relacionamento com outras pessoas.

O desejo de buscar verdades e valores conduz a uma vida melhor e ao convívio

harmonioso entre as pessoas. As normas internas são determinadas para orientar o estudante e

assegurar a ordem, para todos terem boa convivência e aprendizagem no ambiente escolar.

Assim como o estudante respeita as regras estabelecidas em família, o mesmo se

espera em relação à escola e à sociedade.

Os pais devem apoiar a escola, conversando com os filhos sobre normas e

estimulando-os a cooperar com todos os profissionais, colegas e demais estudantes do Colégio.



•Respeito no tratamento com colegas,

professores, pais, responsáveis ecolaboradores

do Colégio;

•Honestidade e seriedade em todos os atos

escolares;

•Conduta compatível com a normas

disciplinares, acompanhando, participando

e executando as atividades propostas;

•Colaboração com a conservação do prédio,

das áreas comuns (jardins, sanitários, quadras

esportivas etc.), do mobiliário escolar e de

todo o material de uso individual e coletivo;

• Indenização de prejuízos se causar danos a

materiais do Colégio, colegas, professores

ou colaboradores;

•Pontualidade às aulas e demais atividades

propostas, bem como ao sinal de troca de

aulas;

•Comparecimento à Orientação Educacional

quando retirado da sala ou quando se atrasa;

•Comparecimento e participação nas

atividades

extras promovidas pelo Colégio;

•Entrega com pontualidade das

atividades escolares devidamente

identificadas;

•Manter estudo de rotina diário dos

conteúdos ministrados e cumprimento

do calendário de provas e demais

avliações;

•Uso do uniforme completo e respeito pela

boa aparência;

•Devolução, sempre que solicitado, de

documentos enviados pelo Colégio,

devidamente assinados pelo responsável;

•Obediência a qualquer membro da equipe

do Colégio que lhe der orientação dentro

das normas estipuladas;

•Conduta adequada ao ambiente escolar,

cuidado com a linguagem, o

comportamento e os gestos;

•Não utilização de mochilas ou malas

de outras instituições, uniformes ou

adereços de torcidas organizadas,

clubes e times de futebol.

O QUE 
NOSSA 
ESCOLA 
ESPERA DOS 
ESTUDANTES



O QUE OS ESTUDANTES E AS FAMÍLIAS

PODEM ESPERAR DE NOSSA ESCOLA:

•Serem respeitados por professores, colabora-

dores e colegas;

•Serem considerados em função de sua indivi-

dualidade, sem comparações e preferências;

•Honestidade e seriedade em todos os atos es-

colares;

•Serem respeitados sem discriminação de credo

religioso, político, de etnia e de cor;

•Receberem seus trabalhos e tarefas devida-

mente corrigidos e avaliados;

•Serem ouvidos em suas queixas e reclama-

ções;

•Serem informados a respeito da proposta

pedagógica do Colégio, seus projetos e pla-

nos de trabalho;

•Serem esclarecidos por quem de direito das

sanções aplicadas aos estudantes, assim como

informados das avaliações por este obtidas.

ORIENTAÇÕES GERAIS

SEGURANÇA

Assistentes de coordenação: A equipe de assistentes de

coordenação da escola é responsável por zelar pelo cumprimento

das normas disciplinares, por monitorar os estudantes, além do

apoio que presta ao setor pedagógico.

Controlador de acesso e segurança: Desenvolve um impor-

tante trabalho para fornecer maior segurança aos estudantes. São

profissionais capacitados e sempre que necessário, solicitarão

identificação. Nas situações em que as normas da escola não

estiverem sendo respeitadas,os mesmos encaminharão o

estudante à Coordenação/Orientação, para que se proceda uma

efetiva avaliação.

TRÂNSITO

A movimentação do trânsito requer uma atenção especial por

parte da escola e dos pais e/ou responsáveis. Bom-senso e respeito

dos motoristas são imprescindíveis, por isso, nossa orientação é que

todas as normas de trânsito sejam seguidas e respeitadas. O bom

exemplo e o respeito aos direitos e limites alheios são fundamentais

para uma boa convivência e, mais do que isso, são a melhor maneira

de educarmos seus filhos e nossos estudantes.

Ressalta-se a importância da educação voltada ao exemplo

dado pelos adultos. Por isso, o exemplo de boa postura e a atitude

dos condutores é de extrema relevância para o desenvolvimento

do estudante.



•Promover rifas, excursões, festas ou vender artigos

de quaisquer espécies sem autorização da Direção;

•Ocupar-se, durante as aulas, da execução de

qualquer trabalho estranho às atividades

desenvolvidas pelo professor;

•Escrever nas paredes, no piso, no teto ou em

qualquer móvel ou equipamento do edifício escolar,

palavras, desenhos ou quaisquer outros sinais

gráficos;

•Trazer ao colégio estilete ou qualquer objeto

quepossa provocar danos físicos ao patrimônio da

escola e as pessoas;

• Entrar na escola acompanhado de animais (cães,

gatos, aves e outros);

• Fumar em qualquer dependência da escola;

• Utilizar vestimentas consideradas inadequadas

para uso durante as atividades e eventos escolares,

seja por estudantes, visitantes, professores ou

colaboradores;

• Falsificar a assinatura de pais/responsáveis;

• Permanecer em contraturno sem atividade

direcionada e sem a autorização da

orientação/coordenação.

• Namorar (estabelecer contato físico como selinhos,

beijos, andar de mãos dadas) em qualquer ambiente

escolar ou em atividades escolares, ainda que não

sejam em nossas instalações.

• Portar bebida alcoólica ou qualquer outra

substância ilícita dentro ou durante qualquer

atividade promovida pela Escola, ainda que não em

suas instalações;

• Participar de movimentos de hostilidade ou

desprestígio ao SEB, e demais coligadas, bem como

aos seus colaboradores, estudantes e professores;

• Produzir fotografia, gravação ou filmagem dentro

da escola sem prévia autorização da Direção /

Orientação / Coordenação;

• Brigar, desacatar, ofender, desrespeitar ou agredir

colegas, funcionários e professores, bem como

incentivar atitudes dessa natureza dentro ou fora da

Escola, de maneira presencial ou digital;

• Usar meios ilícitos (“cola”) em provas, verificações

escolares ou qualquer atividade proposta (em caso

de tentativa de “cola”, atribui-se nota zero);

• Permanecer em corredores, escadas ou realizar

atividades que provoquem barulho e perturbem o

bom andamento das aulas de outras turmas;

RESTRIÇÕES



ATENDIMENTO

Para melhor atendimento, os agendamentos deverão ser feitos

antecipadamente com o setor responsável (Orientação Educacional /

Coordenação Pedagógica / Direção), sempre que se fizerem necessários, pelos

respectivos contatos:

Diretora:

Veronica Monteiro

veronica.monteiro@sebsa.com.br

Telefone: (83) 99164-4229

Orientadora Educacional:

Elisia Andrade

elisia.andrade@sebsa.com.br

Telefone: (83) 99148-5206

Coordenadora Pedagógica Educação

Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 4º 

ano):

Sara Oliveira Vasconcelos
sara.vasconcelos@sebsa.com.br

Telefone: (83) 99164-4259

Coordenação Pedagógica 9º ano e 

Ensino Médio

Milagres Saldanha

maria.saldanha@sebsa.com.br

Telefone: (83) 99313-0376

Coordenador Pedagógico 5º ao 8º 

ano:

Maristela Silva de Morais 
maristela.morais@sebsa.com.br

Telefone: (83) 99313-0354

A Sala de Atendimento é responsável pela matrícula em

cursos modulares, pagamento de mensalidades, passeios

e eventos. É importante reforçar que os pagamentos reali-

zados neste local devem ser feitos, exclusivamente, com

cartão de débito e crédito.

- Declarações, Certificados e Históricos escolares: sujeitos

a prazos e pagamento de taxas.

- Pedidos de 2ª via de cartão de identificação: devem estar

acompanhados de uma foto 3x4 recente e comprovante

de pagamento da taxa prevista

- Pedidos de transferência: devem ser feitos

exclusivamente pelo responsável, que, antecipadamente,

agendará entrevista com a Coordenação.

Assuntos Financeiros devem ser tratados por meio da

Central de Atendimento, que funciona de segunda a sexta-

feira das 8h às 20h, via telefone 0800 950 10 20 ou e-mail

tesouraria.az@sebsa.com.br.

Disponibilizamos ainda, no Portal do Aluno, servi-

ços financeiros, com acesso aos boletos emitidos, às

mensalidades pagas e às próximas datas de venci-

mento. Nesse Portal você conseguirá realizar os paga-

mentos via cartão de crédito, além de outras funciona-

lidades.

Para visualizá-lo, basta entrar no site da Escola e

localizar o link “SEB Digital” no canto superior direito

da tela e efetuar o login com a senha fornecida durante

o processo de Matrículas.

FINANCEIRO

SECRETARIA ESCOLAR

SALA DE ATENDIMENTO

Colégio AZ - João Pessoa

Telefone: (83) 3048-5828
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End.: Av. Senador Ruy Carneiro, 500
Manaíra, João Pessoa / PB

Cep.: 58039-180 / Tel.: (83) 3048-5828

azjoaopessoa AZ João Pessoa         AZ João Pessoa

www.azjoaopessoa.com.br


