Capa

Prezados Pais:
Ao escolher colocar seu (sua) filho (a) para estudar em
nossa Escola, você passou a fazer parte de um grupo de
pessoas que se preocupa com o futuro das crianças e jovens.
Estamos a cada ano procurando aprimorar o processo de
formação e informação de nossos alunos. Porém para que
este objetivo se concretize plenamente precisamos de sua
colaboração e compreensão. Conhecendo as normas
regimentais da Escola e nos apoiando, vocês estarão nos
auxiliando na formação de seus filhos.
Sabemos que muitas vezes nos dias atuais, muitos
aceitam a permissividade, acreditando estar demonstrando
bondade e apreço, mas deixar de formar valores morais nas
crianças
e
adolescentes
tornando-os
indiferentes,
egocêntricos e indisciplinados, os transformará em sua futura
vida adulta em indivíduos desajustados e infelizes.
“Ensina a criança no caminho que deve andar e, ainda
quando velho, não se desviará dele.” É o que diz a Palavra
Sagrada.
Você que acredita em nosso trabalho e você que está
chegando agora, sejam bem-vindos à Escola Isaac Newton!

A Direção
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Manual de Matrícula
Entidade Mantenedora:
União Missionária Sul Brasileira
dos Adventistas do Sétimo Dia
Movimento de Reforma

ESTRUTURA DOS CURSOS
 EDUCAÇÃO INFANTIL
Em módulos anuais, destinados a crianças de 3 a 5 anos.

 ENSINO FUNDAMENTAL
Em nove anos, divididos em módulos anuais, destinado a
alunos a partir de seis anos.

 ENSINO MÉDIO
Em três séries, divididas em módulos anuais, para
concluintes do Ensino Fundamental.
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FILOSOFIA E VALORES DAS ESCOLAS ISAAC NEWTON
Filosofia:
 As Escolas Isaac Newton foram instituídas para
colaborar com o plano de Deus de restaurar
o homem à Sua imagem e desenvolver a sabedoria
que Deus nos concedeu.
 Este sistema educacional, faz parte de uma
organização – a Igreja Adventista do Sétimo Dia
Movimento de Reforma – que aguarda a volta de
Jesus e se propõe a anunciá-lo ao mundo.
 A Bíblia, inspirada por Deus e reveladora de Sua
vontade, se constitui a base de todo ensino.
 Os alunos desta Escola receberão toda informação
necessária a sua formação acadêmica, bem como a
influência da vida de professores dedicados.
 Nossa influência estender-se-á a toda comunidade
atendida pela Escola, principalmente aos pais dos
alunos.
 É filosofia da Escola capacitar professores,
funcionários e colaboradores, com o objetivo de
divulgar nossos princípios filosóficos como Escola
cristã.
 A satisfação de nossos clientes internos e externos
será nossa constante, para que durante a convivência
conosco, faça a diferença na vida social e familiar.
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Valores:
Fundamentamos
valores:

nosso

trabalho

nos

seguintes

 Amor
 Honestidade
 Bondade
 Cortesia
 Saber
 Solidariedade
 Liberdade
 Responsabilidade
 Disciplina
 Respeito
 Justiça
 Dignidade
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SISTEMA ESCOLAR

NOSSA MISSÃO
Educar para um mundo novo, tendo como base a
palavra de Deus, além de respeitar e preservar nossos
alunos, usando todos os meios possíveis, para que
exerçam conscientemente a cidadania e conheçam o
caminho ao mundo novo.

VISÃO
Ser reconhecida como uma Escola que emprega o
amor, a eficiência profissional e a religião de Cristo para a
educação de seus alunos, e que se diga: “Vale a pena
recomendar”.

A EDUCAÇÃO
Como um dever da família, inspirada nos princípios
educacionais cristãos, na liberdade e nos ideais de
solidariedade
humana,
tem
por
finalidade
o
desenvolvimento pleno do educando em todas as suas
dimensões, preparando-o para o exercício consciente da
cidadania e qualificando-o para o trabalho.
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A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR:
Está em sintonia com os fins e objetivos da Entidade
Mantenedora, das unidades, com os objetivos de cada
curso e série, com as diretrizes curriculares instituídas
através da legislação vigente e específica.

O ENSINO RELIGIOSO:
É considerado como componente curricular integrante
da formação global do educando, sendo incluído na parte
diversificada e de frequência obrigatória para todos os
cursos e em todas as séries, independente do credo ou
convicção religiosa do aluno.
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RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS E ÚTEIS
1. A Escola enviará seus comunicados em anexo à
agenda eletrônica.
2. Lanche: Os alunos deverão trazer lanche
vegetariano, de preferência frutas.
Não enviar: carnes, peixes, frango, nem qualquer de
seus derivados como salsicha, mortadela, etc. Evitar
o envio de refrigerantes e guloseimas.
3. Documentação: Os alunos deverão entregar todos
os documentos necessários na secretaria da Escola,
cabendo a Escola, na falta de documentação, tomar
medidas legais cabíveis, inclusive o cancelamento da
matrícula.
4. Mensalidades Escolares: Serão pagas de Janeiro a
Dezembro, até o 5º dia útil de cada mês.
Mensalidades pagas com atraso sofrerão acréscimos
de acordo com a lei e contrato de prestação de
serviços educacionais.
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5. Mídia Escolar: Para aumentar a eficiência de nosso
trabalho interno e do atendimento aos nossos alunos
e
responsáveis,
estamos
em
contínuo
aperfeiçoamento e modernização de nossos recursos
tecnológicos. Pelo site, agenda eletrônica e redes
sociais, você receberá informações sobre: Horários
de aulas, calendários de provas, conteúdos, tarefas
de casa e eventos da Escola.
6. Provas: As datas das provas serão comunicadas
antecipadamente. De acordo com a legislação
vigente, os alunos que perderem avaliações deverão
pagar taxa referente à 2ª chamada de prova. Porém,
a Escola dispensa essa taxa aos alunos que
apresentarem atestado médico ou outra justificativa
legal.
7. Sempre que se fizer necessário entrevistaremos os
pais e/ou responsáveis na Escola ou em seus lares.
8. Orientamos aos pais/responsáveis a não procurarem
os professores durante o período em que estiverem
ministrando aulas.
9. Os pais ou responsáveis deverão examinar a
agenda eletrônica diariamente.
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PROMOÇÃO:
Será considerado promovido para o ano subsequente ou
concluinte de curso o aluno que obtiver em cada
componente curricular frequência igual ou superior a
75% (setenta e cinco por cento) e nota final igual ou
superior a 6,0 (seis).

RETENÇÃO:
Será considerado retido no ano ou série o aluno que:
a) Ao final do ano letivo obtiver, no conjunto dos
componentes curriculares, frequência global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento), qualquer que seja a média final
de aproveitamento.
b) Ao final do ano letivo tenha obtido pontuação final
inferior a 24 (vinte e quatro) pontos para o Ensino
Fundamental I, II e Ensino Médio, em mais de 3(três)
componentes curriculares tratados como disciplinas, após
estudos de recuperação.
c) Após os estudos de recuperação final, o aluno que
obtiver média inferior a 6,0 (seis).
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É VEDADO AO ALUNO
 Entrar em classe ou sair sem a permissão do
professor e do Estabelecimento sem autorização da
Direção.
 Ocupar-se durante a aula de qualquer atividade que
lhe seja alheia.
 Impedir a entrada de colegas na Escola ou às aulas.
Incitá-los a ausências coletivas ou delas participar.
 Trazer para a Escola, sem consentimento da direção,
materiais estranhos às atividades escolares.
 O uso de telefones celulares em sala de aula, ou
qualquer outro aparelho eletrônico, pelos quais a
Escola não se responsabiliza.
 Promover, sem autorização da Direção, rifas, coletas,
comercializar produtos.
 Praticar, dentro da Escola, atos de algazarra ou
indisciplina, ou fora dela, quando uniformizado.
 Desobedecer às leis de ensino.
 Uso de bonés ou chapéus em sala de aula.
 Fumar ou portar carteiras de cigarros no interior da
Escola ou em seus arredores.
 Praticar atos ofensivos à moral e aos bons costumes.
 Divulgar, por qualquer meio de publicidade, assunto
que envolva direta ou indiretamente o nome da
Escola, de seus professores e funcionários sem a
autorização da Direção da Escola.
 Portar objetos perigosos.
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 Portar substâncias químicas ou reagentes.
 Portar ou induzir o uso de substâncias que produzam
dependência física ou psíquica.
 Participar sob qualquer forma, de movimento de
descrédito às autoridades constituídas e/ou símbolos
nacionais.
 Participar de atividades que tenham por objetivo,
movimento subversivo à ordem constitucional.
 Utilizar materiais da Escola sem a devida autorização.
 Permanecer nas dependências da Escola fora do
período de aula, exceto em alguma atividade
pedagógica.
 Namorar dentro ou nos arredores da Escola.
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SANÇÕES DISCIPLINARES
Serão aplicadas as sanções disciplinares ao aluno, pelo
não cumprimento dos seus deveres e pelas faltas
cometidas:
1. Advertência verbal, seguida de orientações adequadas.
2. Advertência escrita, com comunicado aos pais.
3. Suspensão temporária de frequência às atividades da
classe e convocação dos responsáveis.
4.Caso não haja atendimento às condições estabelecidas
para o convívio pacífico e permanência do aluno na
Escola implicará no encaminhamento das ocorrências
aos órgãos superiores (Conselho Tutelar ou Vara de
Infância).
INFORMAÇÕES AOS PAIS

Para segurança do aluno e para que não haja prejuízo
no processo no ensino-aprendizagem, contamos com a
compreensão de todos os pais e responsáveis quanto ao
acesso às dependências da Escola. Para reuniões
individuais com a Equipe Pedagógica solicitamos a
gentileza de agendar horário com as telefonistas, para que
todos possam ser atendidos de maneira devida e sem
percalços.

Pedimos que toda comunicação com o aluno dentro
da Escola, no período de aula, seja feita pelo telefone
disponível da Escola e não por celular. O uso do celular
pelo aluno em sala de aula, além de prejudicá-lo na
aprendizagem, é considerado falta grave.
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UNIFORME ESCOLAR
O uso do uniforme é uma exigência diária em todos
os ciclos (Infantil, Fundamental e Médio) e em todas as
atividades.

Masculino: Agasalho e camiseta do uniforme, meias
e calçados fechados.
Até o 5º Ano, em dias de calor, os meninos poderão
vir com o bermudão do uniforme.
É regra da nossa Instituição de Ensino que os
meninos não tenham cabelos longos, com tinturas ou
cortes extravagantes, nem usem brincos, piercings,
tatuagens em áreas expostas do corpo.
Feminino: Saia de cor padrão do uniforme, na altura
dos joelhos; agasalho e camiseta do uniforme; meias e
calçados fechados.
Alunas do Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I,
em dias frios, poderão vir com a calça do uniforme.
a) Nos dias frios, as alunas poderão usar legging preta
ou meia calça branca ou preta.
É regra da nossa Instituição de Ensino que as
meninas não usem brincos grandes, bijuterias e uso de
maquiagem excessiva no rosto, devido ao aspecto legal,
segurança e sociabilidade. O cabelo também não poderá
ser tingido com cores extravagantes. É vedado o uso de
piercings e tatuagens em áreas expostas do corpo ou na
boca.
O aluno que comparecer à Escola no contraturno para
utilização da biblioteca, aulas de reforço, prova,
recuperação ou qualquer outra atividade, deverá vir
obrigatoriamente uniformizado de maneira completa.
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FORMAS DE INGRESSO
A admissão em qualquer dos cursos oferecidos é feita
mediante matrícula inicial, renovação de matrícula ou
transferência, quando esta condição for permitida. O
ingresso por quaisquer das formas possíveis, implica na
aceitação de todos os termos deste Manual de Matrícula,
bem como da Ética Escolar nele contido e outras normas
que vierem a ser adotadas para o bom funcionamento da
Unidade Escolar.
CRITÉRIOS PARA O INGRESSO
 Educação Infantil, idade mínima equivalente ao
respectivo módulo, ou seja, três anos Maternal,
quatro anos no Infantil I e cinco anos no Infantil II a
completar de acordo com a legislação vigente.
 1º ano do Ensino Fundamental I, idade mínima de
seis anos completos ou a completar de acordo com a
legislação vigente.
 1º ano do Ensino Médio, comprovação da
conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente.
SERÁ COBRADA A PARTE 2ª VIA DE:
 Histórico Escolar
 2ª Chamada de Provas
Permanência na Escola fora do período normal de aulas
será cobrada a parte.
(Os valores encontram-se disponíveis na Secretaria da Escola).
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EXIGÊNCIAS PARA O INGRESSO

Documentos:
 Certidão de Nascimento (Original e Cópia);
 Comprovante de escolaridade anterior (Histórico
Escolar);
 Cédula de Identidade (Para Alunos do Fundamental
II);
 Pagamento da 1ª parcela da anuidade;
 Carta de Adimplência;
 CPF e RG dos Pais ou responsáveis.
 Comprovante de residência dos pais e do responsável
financeiro.
Impressos:
 Requerimento da Matrícula;
 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
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TERMO DE CIÊNCIA
Eu, __________________________________________,Responsável
pelo(s) Aluno(s): __________________________________________
________________________________________________________
Matriculado(s) no _____________________________, nesta Escola,
declaro que nesta data tomei conhecimento do regulamento das
Escolas Isaac Newton e seu Manual de Matrícula, com os quais
concordei, manifestando minha aprovação, através

de

minha

assinatura neste documento.

S. Paulo, _______ de _____________________ de ___________.

________________________________________
Assinatura do Pai ou Responsável
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