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1) ABERTURA
Caros Alunos, Pais e ou Responsáveis
Sejam Bem-vindos!
É com muito orgulho e satisfação que os recebemos em nossa Escola. É nosso compromisso
orientá-los na construção de seu projeto educacional, por isso, todos, gestão pedagógica, docentes
e demais funcionários, estão constantemente buscando um ensino de qualidade.
Este manual tem por objetivo esclarecer sobre o sistema de funcionamento da Escola. Nele
estão registrados nossa Proposta Pedagógica, a estrutura organizacional, os cursos oferecidos,
direitos e deveres do aluno, material didático, crachá, sistema de avaliação dentre outros assuntos.
O papel da família é de importância crucial para que as intenções educacionais se
concretizem. A família também ensina!
Façamos, a partir do primeiro dia de aula, um verdadeiro pacto para a formação de pessoas
melhores para o nosso mundo. Contamos com vocês, contem conosco.
Solicitamos que seja lido atentamente e qualquer dúvida procure a Coordenadora
Pedagógica para mais esclarecimentos.

Equipe Fortec Praia Grande

2) MISSÃO / VALORES
A Escola Fortec iniciou suas atividades em 1983 e tem como missão: “Formar cidadãos preparados
para compreender, enfrentar e interferir na realidade social, política, econômica e cultural para
transformá-la, visando criar uma sociedade livre, solidária e responsável, capacitando-os para uma
educação permanente voltada para a evolução tecnológica e para uma inserção no mercado de
trabalho competitivo.”

Valores:
1.
Educação Integral (nas dimensões intelectual, emocional, física, social e cultural)
2.
Responsabilidade social
3.
Inovação, cultura e tecnologia
4.
Transparência
5.
Ética (respeito aos clientes e colaboradores, respeito às diferenças e etc.)
6.
Sustentabilidade
7.
Qualidade

3) NOSSOS CURSOS

Educação Infantil
◦ Maternal e Jardim
◦
Ensino Fundamental 1
◦ Integral até o 6º ano
◦ Semi até o 6º ano
◦ Meio período
Ensino Fundamental 2
◦ Integral até o 6º ano
◦ Semi até o 6º ano
◦ Meio período
Ensino Médio
Médio/Técnico
◦ Informática
◦ Mecatrônica
◦ Administração
◦ Jogos Digitais
◦ Comércio Exterior
◦ Marketing
Cursos Técnicos Pós Médio
◦ Informática
◦ Mecatrônica
◦ Administração
◦ Logística
◦ Segurança do Trabalho
◦ Eletrotécnica
◦ Jogos Digitais
◦ Comércio Exterior
◦ Marketing

4) PROPOSTA PEDAGÓGICA
A Escola mudou. Antes de “ensinar”, a meta é “cuidar”.

Metodología Socio Interaccionista
A metodologia de ensino se baseia no desenvolvimento de competências, compreendidas
como a soma de:
– Conhecimentos (Saberes)
– Habilidades (Capacidade de aplicar esses saberes na vida cotidiana)– Atitudes (Força
interna necessária para utilização desses conhecimentos e habilidades
– Valores (Aptidão para utilizar esses conhecimentos e habilidades com base em valores
universais, como direitos humanos, ética, justiça social e consciência ambiental).
A proposta é uma Educação Integral, promovendo o desenvolvimento de crianças e jovens
em todas as suas dimensões:
Intelectual, Física, Emocional, Social e Cultural
Esse direcionamento implica que, além dos aspectos acadêmicos, precisamos expandir a
capacidade dos alunos de lidar com seu corpo e bem-estar, suas emoções e relações, sua atuação
profissional e cidadã e sua identidade e repertório cultural.
Nesse contexto, apresentamos 10 competências gerais que se constituem em propósito final
de tudo que os estudantes vivenciarão, aprender e desenvolver da Educação Infantil até o Ensino
Médio.
1. Conhecimento – 2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo – 3. Repertório Cultural – 4.
Comunicação – 5. Cultura Digital – 6. Trabalho e Projeto de Vida – 7.
Argumentação – 8. Autoconhecimento e Autocuidado – 9. Empatia e Cooperação
– 10. Responsabilidade e Cidadania

A) EDUCAÇÃO INFANTIL
Educação para a sensibilidade

O binômio educar e cuidar se traduz em ações de incentivo afetuoso, por meio de jogos e
brincadeiras que objetivem as descobertas dessa fase tão importante e que são determinantes da
aprendizagem formal escolar. Para tornar essa ideia uma realidade, a Escola Fortec oferece no
período regular e nos opcionais (período semi e integral) várias atividades, sempre com profissionais
especializados e muito carinho. A Educação Emocional é trabalhada desde o
Maternal para que nossas crianças se desenvolvam emocionalmente equilibrados, seguros
e mais felizes.

B) ENSINO FUNDAMENTAL
Educação para o relacionamento interpessoal
Mais importante do que ter acesso às informações é transformá-las em conhecimentos e
saber aplicá-los. Nesta fase, o objetivo da Escola Fortec é estimular o aluno à reflexão, à busca da
autonomia intelectual. Para isso, utilizam-se diversas fontes de informação e o contato com
diferentes realidades. Os mais modernos recursos pedagógicos, incluindo laboratórios,
computadores, material multimídia, internet e infra-estrutura esportiva, dão suporte para ampliar
a capacidade pessoal dos estudantes. No 1º ao 5º ano da Fortec, eles aprendem que têm o dom de
pensar e logo existir para o mundo. Fazemos da sala de aula um espaço enriquecedor, com
atividades interdisciplinares que desenvolvam competências. A Fortec trabalha para que os alunos
de 6º ao 9º ano incorporem em suas vidas atitudes de solidariedade e cooperação, usem o diálogo
para tomar decisões, e conscientizem-se de suas dependências e responsabilidades no mundo. O
aluno é estimulado a questionar a realidade, formulando problemas e tratando de resolvê-los,
utilizando, para isso, pensamento lógico, criatividade, intuição e capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.
A Educação Socioemocional complementa esse trabalho com o objetivo que nossas crianças
se desenvolvam emocionalmente equilibrados, seguros e mais felizes.

C) ENSINO MÉDIO E MÉDIO/ TÉCNICO
Educação para o trabalho e ensino superior.
Este é o momento do aluno consolidar sua personalidade e decidir o futuro profissional. É
uma etapa da educação que deve estar afinada com a contemporaneidade, com a construção de
competências básicas e com o aprimoramento do aluno como pessoa, incluindo a formação ética e
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
No Ensino Médio da Escola Fortec, o aluno aprende novas habilidades e acompanha as
constantes mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo. Atividades de pesquisa,
trabalho em conjunto, competência comunicativa, aprendizado colaborativo e participação em
projetos sociais são exemplos de uma formação crítica, ética e empreendedora que o aluno da
Fortec recebe para o desenvolvimento de suas competências, para continuar aprendendo, de forma
autônoma e crítica, em níveis cada vez mais complexos de estudos. Mais do que cumprir requisitos
escolares, o aluno é levado a empregar o conhecimento adquirido para enfrentar situações do dia
a dia.
Há também a preocupação em oferecer preparação e orientação básica para o
desenvolvimento de competências que lhe garantam uma escolha profissional acertada.
A Educação Socioemocional complementa esse trabalho com o objetivo que nossos jovens
se desenvolvam emocionalmente equilibrados, seguros e mais felizes.

5) MATERIAL DIDÁTICO
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio/Técnico

Utilizamos o material didático do Sistema de Ensino Positivo, e através dessa parceria
trouxemos o que há de mais moderno e atual em educação e que vai ao encontro à nossa missão
educacional. O material utiliza várias abordagens para atender às diferentes formas de aprender
dos alunos. Interdisciplinar, atualizado e com muitos recursos tecnológicos, busca desenvolver o
senso crítico, a criatividade, a capacidade de resolver problemas e o trabalho em equipe.
Para os Cursos Médio Técnico utilizamos o material didático do Sistema Fortec de Ensino.
A

compra

do

material

didático

pode

ser

realizada

pela

Internet

www.fortecpraiagrande.com.br/apostila
As mesmas são adquiridas semestralmente e retiradas bimestralmente.

via

site

6) LIVRO DIGITAL
Um ambiente de aprendizado e interação com o mundo.

Os livros digitais da Editora Positivos destinados aos alunos do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio foram pensados de forma integrada ao livro didático, o qual permite a interação entre
alunos e professores, ampliando a experiência de aprendizado.
Diferenciais: Recursos como simulações, vídeos, infográficos, conteúdos com animações e
interatividade favorecem a aprendizagem significativa, o desenvolvimento de múltiplas habilidades
e competências, facilitam a compreensão do conteúdo e ainda estimulam o interesse para novas
descobertas.
Multiplataformas: Os livros digitais podem ser acessados em diversos dispositivos: desktops,
notebooks e tablets (iOS e Android).

7) LIÇÃO DE CASA
A tarefa de casa, além de aumentar o rendimento das aulas, serve também como uma
eficiente “ponte” entre a Escola e a Família do aluno.
Recomendamos às famílias que ajudem seus filhos a se organizarem e valorizarem as suas
atividades. Mesmo trabalhando, os pais devem sempre olhar o caderno dos filhos. O interesse dos
pais pelas coisas que os alunos produzem funciona como um grande incentivo.
Cabe aos pais e à Escola tornar os jovens capazes de assumir responsabilidades; para isso, é
importante estipular um horário para a lição de casa, reservando um local adequado para manusear
e guardar seu material.
A tarefa de casa pode servir para desenvolver habilidades de pesquisa, introduzir novos
conteúdos, avaliar a aprendizagem e sintetizar conhecimentos veiculados em sala de aula. Através
do Google Classroom e também pela plataforma do Positivo ON os pais podem acessar e
acompanhar diariamente quais são as tarefas de casa para os seus filhos.
8) GOOGLE SALA DE AULA – CLASSROOM
Através de parceria com a Google, utilizamos o Google Sala de Aula – Ferramenta que facilita
a comunicação entre professores e alunos ao centralizar atividades, materiais e feedbacks em uma
única ferramenta, por meio das salas de aula online.

O aluno deve ter uma conta Google (e-mail do Gmail que será o código do aluno).
Para entrar na turma, é preciso receber o convite via e-mail

1. Para acessar o Google Sala de Aula, abra o navegador de internet e digite
www.fortecpraiagrande.com.br/saladeaula.

2. Digite seu login e senha (o mesmo utilizado para acessar sistema de aula ao vivo – Google
Meet)
•

Na página inicial, todas as suas disciplinas serão listadas.

•

Clique em participar para verificar as tarefas e provas da disciplina.

Após acessar a disciplina, será apresentado um mural com as últimas notícias enviadas pelo
professor e as próximas atividades agendadas.

Clique na guia atividades para visualizar as atividades agendadas pelo professor. As atividades
serão apresentadas com nome seguido pela data de entrega, como pode ser observado na imagem
abaixo.
Neste exemplo, vamos utilizar uma prova de questões alternativas.
Clique sobre o nome da atividade e em seguida em ver atividade.

Ao iniciar a atividade, observe se o email logado é o seu email institucional.
Responda todas as questões e clique em enviar. Caso queira, você pode marcar a opção “envieme uma cópia da minha resposta” para receber uma cópia em seu email.

Após o envio, a atividade será marcada como concluída e fixado a data e hora do envio.
Agora basta aguardar o feedback do professor com a nota.

Após a correção do professor você receberá uma notificação por e-mail e na plataforma
modificará o status da tarefa de “devolvido” para “com nota”.
Clique em ver atividade para verificar sua nota.
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9) POSITIVO ON – TRILHAS (2º Ano Ensino Fundamental ao 3º Ano Ensino Médio)

O ambiente digital do Sistema Positivo de Ensino dispõe de um conjunto de tecnologias e
recursos que permitem potencializar o aprendizado e o engajamento individualizado dos alunos, de
acordo com o seu ritmo. O aluno tem à sua disposição objetos educacionais digitais e trilhas de
aprendizagem com conteúdos trabalhados em sala de aula. Estas trilhas consistem em um itinerário
pedagógico que pode ser estruturado e baseado no perfil do aluno.
Além disso, possibilita ao professor, gestor e pais o gerenciamento do aprendizado, por meio
de relatórios em tempo real com análises inteligentes sobre o desempenho do aluno ao longo de
sua trajetória escolar.
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10) DIFERENCIAIS

●
●
●
●
●

Inglês a partir do Jardim - Educação Infantil
Espanhol: do 1º ao 9º ano Ens. Fundamental e Ensino Médio
Xadrez: do 1º ao 5º ano Ens. Fundamental
Música: do 1º ao 5º ano Ens. Fundamental
Maker/Informática: do 2º ao 9º ano Ens. Fundamental

11) PROJETOS SOCIAIS
●

Do Fundo da Lata – Realizamos uma campanha de arrecadação de latas de alumínio para
serem trocadas por cadeiras de rodas e doadas a deficientes carentes da comunidade.
(Ed.Infantil /Ens. Fundamental / Ens. Médio)

●

Natal Solidário – É uma festa que une solidariedade, lazer e prestação de serviço, onde 120
famílias carentes são atendidas por médicos, dentistas, enfermeiros, cabeleireiros,
manicures, advogados e outros profissionais. Além de receberem presentes, cestas de Natal
e muita solidariedade de alunos, professores e comunidade em geral. (Ed.Infantil / Ens.Fund.
/ Ens.

●

Médio)
Visita ao Asilo e Visita a Creche – Neste projeto os alunos fazem antecipadamente à visita
uma campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal para serem entregues na
Visita ao Asilo e de chocolates para serem entregues no dia da visita a Creche,
proporcionando lhes mais alegria e praticando a solidariedade. (Ens.Fund. / Ens. Médio)

●

Informática não tem idade - Este projeto tem como objetivo ensinar noções básicas da
Informática para os alunos da melhor idade, acima de 60 anos, afinal, nunca é tarde para
aprender. O curso é gratuito e os alunos terão aulas como: Conceitos de hardware e partes
do computador, sistema operacional do Windows, Pacote Office (Word, Power Point, Excel),
Redes Sociais e muito mais, com direito a certificado.

●

Sabão Ecológico - O descarte incorreto do óleo de cozinha em pias ou até mesmo nas ruas
agride o meio ambiente, causando grandes perdas. Visando promover a consciência
ambiental e cultivar o nosso planeta, a Fortec apresenta o “Projeto Sabão Ecológico”, uma
iniciativa dos alunos com os professores e coordenadores com o objetivo de aproveitar esse
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produto usado nas frituras e reaproveitá-lo, evitando causar danos à natureza. Para dar o
destino correto ao óleo que iremos descartar, a Fortec tem, em cada unidade, um galão para
depósito deste óleo, que é reaproveitado através da transformação em sabão e doado para
instituições carentes.
12) PROJETOS PEDAGÓGICOS
●

Alimentação nota 10 – O Projeto incentiva o hábito alimentar saudável, onde as crianças
aprenderão sobre os diversos tipos de alimentos, seus benefícios e malefícios para a saúde,
através de receitas práticas e pesquisas. (Ed.Infantil / Ens. Fundamental I).

●

Drogas/DST – Este projeto tem o objetivo de alertar os alunos para a prevenção das drogas,
mostrando os males causados por elas e também quanto à prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis e da gravidez na adolescência. (9º ano Ens.Fund.II / 1º ano Ens.
Médio)

●

Projeto Do Re Mi Fa - O objetivo do Projeto é realizar a continuação das aulas de Música,
auxiliando na melhora do foco do aluno e sua autoestima.

●

Projeto de Vida – 1os anos do Ensino Médio - Tem como objetivo fazer com que os alunos
reflitam sobre a real situação da vida deles e sobre os projetos de vida que ele que para o
futuro. Essa disciplina vai ajudá-los a refletir sobre a posição social a que ele se encontra e a
que ele quer chegar, tanto como pessoal e como profissional, a área que ele que vai escolher
para a carreira profissional e como ela irá impactar na vida dele e da sociedade. Além de
debater sobre os temas contemporâneos: práticas sociais, política, economia mundial, etc..
Outro ponto importante é fazer com que os jovens se reconheçam, se identifiquem, trate de
suas questões e conflitos interiores, se reconheça e valorize suas características para se
conhecer e alcançar seus objetivos.

●

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL - O objetivo da educação socioemocional na Fortec Praia
Grande é desenvolver nos alunos a habilidade de lidar com suas emoções e com seus
sentimentos. Refere-se ao processo de entendimento e manejo das emoções, com empatia
e pela tomada de decisão responsável. para que isso ocorra, é fundamental a promoção da
educação socio emocional nas mais diferentes situações, dentro e fora
da escola. Precisamos sempre estar atentos aos movimentos que
envolvem nossos jovens e crianças

na sociedade atual. Existe

atualmente uma questão urgente, o desequilíbrio emocional, jovens e
21
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crianças apresentam depressão, ansiedade, síndrome do pânico e muitos outros distúrbios
graves.
Inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. a
maioria das situações de trabalho e da vida são envolvidas por relacionamentos entre as
pessoas. isso significa que pessoas com qualidades de relacionamento humano — como
afabilidade, compreensão e gentileza — têm mais chances de alcançar o sucesso. a
inteligência socioemocional pode ser desenvolvida, treinada e aprimorada com a construção
de novos hábitos, novas formas de pensar e se comportar.
● MEDITAÇÃO - A meditação tem como objetivo controlar a ansiedade e reaprender a ser feliz.
Este objetivo já é o bastante para termos definido a meditação como atividade diária
obrigatória, num momento bem difícil ao qual estamos passando com altas taxas de suicídio
de crianças e adolescentes, aumento da violência, ansiedade e depressão.
Muitas vezes as crianças e adolescentes acabam se sentindo sobrecarregados com questões
pessoais, problemas familiares, pressão dos colegas, redes sociais, entre outros.
A meditação pode ajudar a diminuir os efeitos causados pela "pressão", auxiliando no
controle da ansiedade. Também ajuda a aumentar o otimismo e os níveis de atenção. Já a
longo prazo, melhora o foco mental e a função cerebral.
Como esta prática fortalece a conexão mente-corpo, também ajuda a promover
comportamentos mais saudáveis – especialmente no público adolescente. Em sala de aula,
a meditação pode trazer diversos benefícios, como:
Melhora no foco e no desempenho, mais calma e paciência, redução do estresse e da
ansiedade, dentre outros.
● MASCOTE - O presente projeto tem a finalidade de envolver a família no processo
ensino/aprendizagem, através de atividades diferenciadas. Espera-se que essa parceria
torne não somente um objeto de construção coletiva, mas que desperte o senso de
responsabilidade e interação entre escola, alunos e pais e venha contribuir com o
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos de uma forma prazerosa.
Objetivos:
• Trabalhar a construção coletiva, respeito e cuidado com algo que se caracteriza patrimônio
de todos;
22

• Utilizar o diário que acompanhará a mascote como um gênero textual a ser trabalhado
pelos alunos;
• Estimular o grupo a ver o mundo como uma construção de responsabilidade de todos, que
devemos zelar pelo nosso planeta pensando em si, no outro e no mundo;
• Promover a interação entre escola e família;
• Promover momentos educativos entre professor, alunos e pais;
• Incentivar a produção de textos variados;
• Estimular a capacidade do aluno a pensar, construir, elaborar e reelaborar conceitos,
avaliar, criticar, interpretar, isto dentro de uma perspectiva dialética de construção do
conhecimento; • Inovar práticas específicas de construção de conhecimento;
• Propor momentos diferenciados e agradáveis na família;
● A HORA DA HISTÓRIA - Para ser alfabetizado hoje, é necessário que o sujeito seja capaz de
dominar e atender as demandas da leitura e escrita. A escola pode contribuir no contato
com a leitura e formação desse leitor-letrado? Escola e família podem trabalhar em parceria,
fazendo acontecer o letramento sem perder de vista a formação de 4 leitores apaixonados?
Justificativa:
Diante da preocupação com o desenvolvimento do conhecimento, justifica-se que
indispensavelmente as práticas de leitura assumam desde cedo, ainda na infância, papel
fundamental na formação de futuros leitores. O objetivo do projeto, assim como em outras
situações de leitura que ocorrem na sala, é, também, estimular a leitura de tal forma que
seja algo prazeroso e não obrigatório, aguçar o imaginário e ampliar o vocabulário das
crianças.
Objetivo geral:
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●

Integrar família e escola.

●

Envolver a família nas práticas de leitura;

●

Permitir que o aluno tenha acesso a variados livros;

●

Desenvolver a linguagem verbal do aluno:

●

Encantar e motivar o aluno através do ato de ler;

●

Despertar o gosto pela leitura;

●

Promover a aproximação aluno, escola, família;

●

Ampliar o vocabulário do aluno através da leitura de diferentes textos.

MANUAL DO ALUNOENSINO BÁSICO

● CAFÉ FILOSÓFICO – Para alunos do ensino médio que têm aulas com nosso professor/coach
e discute com os alunos temas como desequilíbrio emocional, preconceito, bullying,
inclusão, exposição nas redes sociais, desenvolvimento do caráter, dentre outros.
● PROJETO VERDE - Oportunizar aos alunos contato com a natureza. O contato com a terra e
a possibilidade de observar o crescimento das plantas e desenvolver o sentimento de
respeito pelos seres vivos se concretizam com o cultivo da horta. Na hora do lanche, as
crianças preparam deliciosos lanchinhos na cozinha experimental, sempre orientados pela
professora.
● VAMOS JUNTOS - Tem como objetivo reforçar os conhecimentos dos alunos em geral. Os
melhores alunos em determinadas disciplinas dão reforço escolar para os alunos com
deficiência nestas disciplinas. isso é feito no contraturno das aulas, tanto para Ensino Médio,
quanto para Ensino Fundamental 2.
● SEMANA VOCACIONAL - Alunos do 9º Ano e 3os anos do Ensino Médio têm conhecimento
sobre algumas áreas do mercado de trabalho para auxiliá-los na escolha da profissão.
● PREVENÇÃO AO ABUSO SEXUAL INFANTIL - Projeto desenvolvido para orientar as crianças
de forma lúdica como evitar o abuso. orientando-as sobre o que é e o que não é permitido.
● APOIO PEDAGÓGICO - Um diferencial da Fortec para os nossos alunos do 1º ao 5º ano é o
apoio pedagógico nas disciplinas de Português e Matemática. O objetivo é a evolução do
aprendizado dos educandos, consolidando e ampliando os conhecimentos, enriquecendo as
experiências, para assim ajudá-los a vencer os obstáculos presentes no seu dia a dia na
Escola.
13) EDUCAÇÃO FÍSICA
1. As aulas de Educação Física ocorrem semanalmente e fazem parte da grade curricular.
2. A Escola oferece modalidades extra-curriculares esportivas as quais os alunos poderão fazer
a sua matrícula na secretaria escolar na modalidade da sua escolha.
3. O aluno com dispensa devido a problemas de saúde ou trabalho deverá apresentar um
trabalho escrito definido pelo professor de Educação Física e divulgado nos murais da escola.
4. Nossos filhos/alunos precisam da nossa frequente orientação sobre a
necessidade de atividade física. Contamos com a colaboração dos pais
ou responsáveis.
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14) UNIFORME ESCOLAR
O uso do uniforme é para todos nós e para o aluno um aspecto importante, pois retrata
organização propiciando maior segurança para seus filhos. Podemos identificá-los, facilmente, tanto
em atividades dentro como fora da Escola.
A Escola dá aos alunos as seguintes opções: CAMISETA, BERMUDA E AGASALHO (SOMENTE
DA ESCOLA); CALÇA JEANS AZUL ESCURA(comprida) E SAPATO/TÊNIS OU SANDÁLIA FECHADA
ATRÁS. Em dias frios, caso o aluno não adquira o agasalho da Escola, o mesmo poderá vestir um
agasalho por baixo da blusa da Escola e usar calça jeans. O aluno deverá estar sempre visualmente
identificado.
Período noturno: a escola não possui uniforme obrigatório. Porém, será proibida a entrada
de pessoas trajando-se de modo inadequado ao ambiente escolar, como: chinelos, camiseta regata,
shorts, bermudas de cotton, barriga de fora e micro-saia.
O uso do uniforme é obrigatório a partir do 1º dia de aula. A Escola não se responsabiliza
pela perda do uniforme e nem pela localização dos mesmos, sendo de responsabilidade do aluno.
15) CRACHÁ
Todos os alunos, ao entrarem na Escola, em qualquer horário e para qualquer atividade,
deverão apresentar o crachá de identificação para a liberação da catraca. O porte do crachá é
obrigatório e o mesmo deve ser adquirido no ato da matrícula.
Em caso de perda ou dano, o aluno deverá solicitar uma 2ª via, pagando no caixa uma taxa
de expedição.
16) LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
A ser utilizada pelo aluno durante o ano letivo; está disponível no site
www.fortecpraiagrande.com.br a lista também pode ser obtida na Secretaria da Fortec.
Papelarias com desconto
Aristogatas: Av Presidente Costa e Silva, 171 - Boqueirão - Praia Grande
Domil: R. Espírito Santo, 765 - Boqueirão, Praia Grande
17) ANIVERSÁRIOS – MATERNAL AO 5° ANO
Festejar aniversários na Fortec é uma prática permitida aos alunos de Educação Infantil e
Ensino Fundamental (até o 5º ano).
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Para tanto, os pais ou responsáveis que tiverem tal interesse deverão entrar em contato
com a Coordenação Pedagógica para agendar a data da comemoração.
Os pais devem responsabilizar-se pela organização e pelo bolo.
18) DIA DO BRINQUEDO – MATERNAL AO 5° ANO
É permitido aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (até o 5º ano) trazer
brinquedos para Fortec somente às sextas-feiras. A Fortec não se responsabiliza pela perda, extravio
ou outra ação qualquer em relação a esses materiais.
Não são permitidos brinquedos que sejam objetos agressivos, como arco e flecha, armas,
objetos pontiagudos ou cortantes, que possam colocar em risco o bem-estar dos alunos.
19) PONTUALIDADE
A pontualidade quanto ao início e término das aulas é essencial para o desenvolvimento do
trabalho.
Em caso de saída antecipada, o aluno deverá apresentar justificativa para a Coordenação
Pedagógica e autorização por escrito dos pais ou responsável.
A saída antecipada é somente permitida nos intervalos de aula. Não haverá, portanto,
interrupções das aulas com entradas atrasadas e/ou saídas antecipadas.
20) FALTAS COM ATESTADOS
Os alunos que precisarem faltar por problemas de saúde, no retorno às aulas, deverão
entregar o atestado na secretaria da Escola para ser devidamente protocolado.
Foi sancionada a Lei 13.803, de 2019, que determina que as instituições escolares devem
notificar imediatamente aos conselhos tutelares, no caso de faltas de alunos dos ensinos
fundamental ou médio que ultrapassarem em 30% o percentual permitido, mesmo que por motivo
de saúde.

21) HORÁRIO DE INTERVALO E LANCHE
Dispomos de cantina para atender os alunos, sendo que a mesma é uma empresa
independente e autônoma, a qual oferece salgados assados, sanduíches naturais, sucos, bolos
dentre outros itens. A compra de lanche é opcional, podendo o aluno trazer o
lanche de casa, e recomendamos que sejam lanches saudáveis, como
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sanduíches e sucos naturais que vão de encontro ao nosso projeto Alimentação nota 10!
O tempo de intervalo deve ser utilizado para descanso, recreação e alimentação dos alunos.

22) SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação da aprendizagem do aluno.
O aluno é avaliado em diferentes experiências de aprendizagem, tendo em vista as
competências e habilidades esperadas para o final da série, portanto a avaliação é contínua e
cumulativa.
Os resultados obtidos pelos alunos decorrem da avaliação de seu interesse, participação e
através de três instrumentos:

•

Instrumento 1: bateria de exercícios online (TIC ou Positivo ON);

•

Instrumento 2: tarefas práticas, nota de participação geral, trabalhos de pesquisa e
apostilas;

•

Instrumento 3: avaliação escrita (processual e somativa).

O ano letivo está dividido em quatro bimestres. Para cada bimestre o aluno tem uma média dos
resultados da aplicação de três instrumentos de avaliação, com pesos diferentes, conforme a tabela
abaixo:
•

Instrumento 1 – peso 0,1
TIC ou Trilhas (Positivo On) 1 * 0,05
TIC ou Trilhas (Positivo On) 2 * 0,05

•

Instrumento 2 – peso 0,3
Participaçao * 0,1
Trabalho * 0,14
Apostilas * 0,06
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•

Instrumento 3 – peso 0,6 = sendo Prova processual (que são as Rotas de Aprendizagem) x
0,24. Prova somativa (bimestral) e Tarefas(se houver) x 0,36.

A média de cada bimestre será calculada através de média ponderada dos instrumentos de
avaliação discriminados acima.
O
aluno com média bimestral inferior a seis estará sujeito a nova avaliação para
recuperação contínua e concomitante ao processo de aprendizagem.
Recuperação = Média final x 0,6 + Recuperação x 0,4.
A média final será calculada pela soma das médias bimestrais que receberão os seguintes
pesos conforme a tabela abaixo:
•

Média Final = 1º Bimestre x 0,2 + 2º Bimestre x 0,2 + 3º Bimestre x 0,3 + 4º
Bimestre x 0,3 = Média final

28

•

aluno com média inferior a seis será submetido a exame final. O aluno que perder alguma
avaliação deverá procurar a secretaria escolar para remarcar a mesma e será cobrado uma
taxa.

•

Exame = Média final x 0,6 + Exame x 0,4.

23) DIREITOS DO ALUNO
●

Receber da Escola, para desenvolver-se como um todo biopsico-social, o ensino cujos objetivos e
métodos enfatizem os processos mentais de organização e reorganização das experiências e
formação de novos hábitos;

●

Receber equidade de tratamento, sem distinções de credo religioso, político ou raça e cor;

●

Ser respeitado como uma pessoa humana;

●

Ser ouvido em suas queixas e reclamações;

●

Ser atendido em suas dificuldades de aprendizagem;

●

Recorrer das penalidades aplicadas junto aos órgãos superiores.

24) DEVERES DO ALUNO
1. Cumprir as disposições deste Regimento Escolar, no que lhe compete,

cooperando para

que a Escola lhe possa dar o melhor ensino;
2. Ser pontual e assíduo às aulas; no caso de atraso de mais de 10 minutos o aluno deverá
entrar: período matutino e vespertino no máximo até a terceira aula; período noturno entra
na aula subsequente;
3. Tratar com urbanidade e respeito os professores, funcionários e colegas;
4. Portar-se convenientemente em todas as dependências escolares;
5. Manter seu material escolar em ordem, de modo a poder utilizá-lo quando dele necessitar;
6. Justificar suas ausências;
7. Trazer consigo a identificação escolar e apresentar sempre que lhe for exigida;
8. Trajar o uniforme nos períodos matutino e vespertino o que compreende a blusa ou
agasalho da escola, bermuda da escola, calça jeans comprida e sapato/tênis ou sandália
fechada atrás; e estar decentemente trajado no período noturno, que dispensará o uso de
uniforme;
9. Indenizar o

prejuízo quando produzir danos materiais aos estabelecimento

10. Usar de probidade na execução das avaliações, exercício e demais

atos

escolares;

11. Assistir as aulas com material didático do sistema de ensino adotado pela escola pertinente
à sua série e curso;
12. Participar com interesse de todos os trabalhos,
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solenidades ou festas escolares;

13. Permanecer no recinto

escolar e dele não se ausentar antes da última

aula

ou

que

se

trabalho, sem ordem da Diretoria ou de seus administrativos;
14. Ter adequado comportamento social, concorrendo sempre,

onde quer

encontre, para a elevação do próprio conceito e da Escola;
15. Fazer as avaliações na data marcada pelo professor;
16. Utilizar-se de nome da Escola em redes sociais e salas de chat na internet e similares fazendo
exposição de fotos, áudio e video de forma pejorativa sem autorização da Diretoria.

25) PROIBIÇÕES: O QUE NÃO É PERMITIDO FAZER
Os membros do corpo discente estão sujeitos à penalidades disciplinares por:
● Promover, sem autorização da Diretoria, rifas, coletas e subscrições de qualquer espécie;
● Promover atos de indisciplina dentro da Escola ou em suas imediações;
● Faltar coletivamente às aulas e trabalhos escolares, ou incitar colegas a que o façam;
● Portar objetos perigosos;
● Portar substâncias ou reagentes;
● Portar ou induzir outros ao uso de substâncias que produzem dependência física e/ou
psíquica;
● Utilizar-se

de nome da Escola sem autorização da Diretoria;

● Participar sob qualquer forma de movimentos de desprestígio às autoridades constituídas,
ao Hino e

símbolos Nacionais;

● Participar de atividades que tenham por objetivos movimentos subversivos a ordem
constitucional;
● Fazer qualquer avaliação em

forma de 2ª chamada sem apresentar documentação

que justifique sua ausência no dia marcado pelo professor.

26) OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES
Quando o aluno deixa a sala de aula por indisciplina, ou incorre em atitudes que
desrespeitem o ambiente escolar, tais como: brigas dentro ou nas imediações da Escola, desacato
a professores ou funcionários, porte indevido de quaisquer materiais ou objetos impróprios ao
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ambiente escolar, será encaminhado à Coordenação Pedagógica que tomará as medidas
pertinentes ao Regimento Escolar.
Conforme a gravidade da falta cometida, a reincidência na infração ou o registro cumulativo
de transgressões, o aluno estará sujeito às seguintes penalidades:

• Advertência verbal;
• Repreensão escrita, com comunicado aos pais, se menor;
• Suspensão de até 6 dias;
• Transferência compulsória.

OBS: Considerada a gravidade da infração, poderão ser ultrapassadas uma ou mais etapas
previstas, por decisão da Direção.
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27) PORTAL DO ALUNO
Para acessar o portal do aluno basta seguir o passo a passo:

1. Acessar o link: www.fortecpraiagrande.com.br/portal.
2. Ao aparecer a tela seguinte, insira o CPF ou e-mail do responsável financeiro e clique em
seguinte.
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3. Caso seja o primeiro acesso será necessário solicitar redefinição de senha, para receber um
e-mail como passo a passo para redefinir a senha e acessar o portal.

4. No portal cada aluno terá os seguintes acessos:

33

MANUAL DO ALUNOENSINO BÁSICO

●
●
●
●
●
●

Início: onde ficará disponível o horário de aula, o nosso quadro de notas e eventos.
Análise curricular: estão disponíveis as disciplinas cursadas.
Histórico: carga horária das disciplinas já cursadas.
Financeiro: encontram-se os boletos pagos e os à pagar.
Dados cadastrais: dados os alunos e dos responsáveis.
Requerimentos: onde o aluno pode solicitar documentos que necessite, como por exemplo
uma declaração.
● Ocorrências e relatórios.

28) FORMAS DE COMUNICAÇÃO
Dar informações é tarefa fundamental da Escola. A Fortec dispõe dos seguintes meios de
comunicação:
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1. WhatsApp – comunicados serão postados sobre reuniões, aulas, eventos e atividades em geral.
Os pais serão incluídos no grupo da turma do aluno.
2. A Coordenação Pedagógica e a Direção estão disponíveis durante todo o semestre letivo para
atendimento.
Através do whats 34736167, você pode falar com:
•

Direção – Rosane – das 8h30 às 11h

•

Coordenação Pedagógica :
- Ensino Médio e Médio Técnico (manhã) Carla – das 09h às 11h
- Ensino Fundamental 2 (manhã) Alcione - das 09h às 11h
- Período da tarde - Simone - das 14h às 17h
- Período noturno - Lucy - das 19h às 22h

•

Secretaria – das 08h30 às 19h30

•

Suporte Técnico – Pedro/Ricardo – das 07h30 às 17h30 / Ou pelo telefone fixo (13)
3473 - 6167

Nossos e-mails:
•

faleconosco@fortecpraiagrande.com.br – Secretaria

•

rosane@fortecpraiagrande.com.br – Rosane Grandé – Diretora

•

carla@fortecpraiagrande.com.br – Carla Cristiane

•

simone.toquete@fortecpraiagrande.com.br – Simone Toquete

•

alcione@fortecpraiagrande.com.br - Alcione

•

lucy.rosa@fortecpraiagrande.com.br - Lucy Rosa - Coordenadora Noite

•
•

renata@fortecpraiagrande.com.br – Renata Almeida - Coordenadora Adm
tatiane@fortecpraiagrande.com – Tatiane Mota - Cobrança
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