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Caro Aluno,

Seja bem-vindo!

Neste manual, você encontrará informações importantes para o dia-a-dia no
colégio: calendário, distribuições de provas bimestrais, orientações sobre simulados,
cálculo de média bimestral, dados sobre recuperações, entre outras.

Um ótimo ano para você!

Adriana Scarabelini
Coordenadora da Educação Profissional
tecnico@divino.com.br
www.divino.com.br

HORÁRIO ESCOLAR
As aulas acontecem de segunda a sexta-feira.
AULAS
NOTURNO
1ª
18h50 às 19h35
2ª
19h35 às 20h20
3ª
20h20 às 21h05
Intervalo – 21h05 às 21h20
4ª
21h20 às 22h05
5ª
22h05 às 22h50

As aulas aos sábados acontecem de acordo com tabela entregue aos alunos.
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PROFESSORES DO ENSINO TÉCNICO
Alexei Fernando F. Salinas
André Fernando Redondo
Aroldo Fernando Dias
Fernando Jorge Luchesi
Wagner Luiz de Andrade Júnior

PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO
FÍSICA
Marcelo Lima Masson

MATEMÁTICA
Fabio Storani

LÍNGUA PORTUGUESA
Viviane Silva Cecato

QUÍMICA
Enéas Torricelli

INGLÊS
Viviane Silva Cecato

SOCIOFILOSOFIA
Diego Semede de Domingos

HISTÓRIA
Hamilton Marcondes César

GEOGRAFIA
Júlio César M. dos Santos

BIOLOGIA
Vinícius Mazzi Sacramoni
EDUCAÇÃO FÍSICA
Valdir Claudio Vaz

CALENDÁRIO ESCOLAR E SISTEMA DE PROVAS
No calendário escolar estão marcados todos os dias letivos, feriados e
aulas suspensas do ano de 2016, atividades especiais, dias de provas
bimestrais e de recuperação, além das reuniões de pais.
As legendas P1, P2, P3 e P4 são representativas das Provas
Dissertativas, as quais são aplicadas no período de 2 (duas) aulas.
Componentes curriculares: Língua Portuguesa, História, Geografia, Física,
Matemática, Língua Inglesa, Biologia e Química.
As legendas T1, T2, T3 e T4 representam as provas Testes. Elas serão
elaboradas através de CINCO questões de múltipla escolha de cada um dos
componentes curriculares (disciplinas) ministrados aos alunos, a saber: Língua
Portuguesa, História, Geografia, Física, Matemática, Língua Inglesa, Biologia e
Química.
OBS.: Aluno flagrado utilizando-se de “cola” ou material estranho à
prova terá nota zero em todas as provas que estiver realizando no dia.
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CÁLCULO DAS MÉDIAS BIMESTRAIS
A Média será obtida através da prova dissertativa “P” e outras
atividades avaliadas pelo professor, e também a nota teste “T”, como segue:
Dissertativa e outras
Teste
Média

valor até 8,0
referente à Nota 1 no boletim
valor até 2,0
referente à Nota 2 no boletim
= (nota dissertativa + nota teste)

OBS.- Todos os cálculos são efetuados por computador, o qual
trabalhará apenas com inteiros e décimos, até uma casa após a vírgula,
desprezando os centésimos.
A nota dissertativa poderá envolver outras avaliações aplicadas pelos
professores, além das obtidas nas provas marcadas no calendário, tais como
redações, atividades de aula, seminários, entregas de tarefas, etc.

SISTEMA DE NOTAS
A média mínima exigida em cada bimestre é 6,0 (seis) e o aluno deverá
acumular ao final do 4º bimestre, 24 pontos em cada componente curricular.

DIAS DE PROVAS (Ps)
As composições das Ps sofrerão um rodízio conforme tabela abaixo:
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

P 1 - História e Química

P 1 - Língua Portuguesa e Matemática

P 2 - Português e Física

P 2 - Geografia e Biologia

P 3 – Geografia e Matemática

P 3 – Inglês e Química

P 4 – Inglês e Biologia

P 4 - História e Física

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

P 1 - Geografia e Biologia

P 1 – Inglês e Física

P 2 – Inglês e Matemática

P 2 – História e Química

P 3 – História e Física

P 3 – Língua Portuguesa e Biologia

P 4 - Português e Química

P 4 – Geografia e Matemática
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OBS. As avaliações de Arte, Educação Física, Sociofilosofia bem como as
técnicas, serão realizadas durante as aulas.

PROVAS SUBSTITUTIVAS
Os alunos que faltarem nos dias estabelecidos para as “Ps”, para as
provas mensais (provas agendadas pelos professores), bem como para a
prova Teste, poderão fazer as Provas Substitutivas somente quando
apresentarem justificativa por escrito dos pais ou responsáveis, ou atestado
médico, entregue à secretária da coordenação (Nádia), até a data estabelecida
de acordo com a tabela abaixo:
1º bimestre
1º/ abril

2º bimestre
27/maio

3º bimestre
29/setembro

4º bimestre
12/novembro

Caso não seja possível a entrega do atestado, a coordenação deve ser
avisada por telefone da ausência e do motivo.
Independente do motivo, o aluno deverá pagar taxa referente à prova
substitutiva cujo boleto será emitido pela Tesouraria do Colégio.
O aluno que não cumprir as exigências acima corre o risco de não
poder realizar a prova e permanecerá com a nota zero nos instrumentos
de avaliação perdidos.

RECUPERAÇÃO
1º e 3º bimestres:
O aluno que não atingir nota maior ou igual a 6,0 (seis) participará, ao
final do primeiro e terceiro bimestres, de orientação para desenvolver técnicas
de estudo para melhorar a aprendizagem.
2º e 4º bimestres:
Se o aluno, com nota inferior a 6,0 no bimestre anterior, passar pela
orientação para desenvolver técnicas de estudos e tirar nota maior ou igual a
7,0 (sete) neste bimestre, recuperará a nota do bimestre anterior. Esta passará
a 6,0.
Se o aluno, com nota inferior a 6,0 no primeiro bimestre, não recuperar
com a nota do segundo bimestre, ou se o aluno ficar no segundo bimestre com
nota inferior a 6,0 passará pelo processo de recuperação.
No final do 2º bimestre o aluno tomará conhecimento dos conteúdos que
lhe serão exigidos na recuperação e no final de junho receberá aulas de
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recuperação e se submeterá às avaliações. Se recuperado, sua nota será
ajustada para 6,0, no respectivo componente curricular. Caso contrário, será
considerada a maior nota.
O aluno deverá fazer as avaliações com conteúdos correspondentes aos
bimestres em que não atingiu a média mínima necessária (6,0), ou seja, se o
aluno está com nota inferior a 6,0 nos dois bimestres, o conteúdo solicitado
abrangerá os dois bimestres.
Se, após todo esse processo de recuperação, o aluno não obtiver a
pontuação necessária para a sua promoção (24 pontos), será submetido ao
Exame Final, identificadas no calendário como “EX-FINAL”.

Essas provas serão dadas na forma de avaliação com conteúdo
ANUAL, determinado previamente pelos professores.
O aluno poderá participar do Exame Final em no máximo 3
componentes curriculares.
A nota necessária para que o aluno seja aprovado será 6,0 (seis).

Essas provas de recuperação não terão substitutivas, não importando o
motivo da ausência do aluno.
OBS. – As provas ou atividades de recuperação de Arte, Educação
Física, Sociofilosofia e também as técnicas serão marcadas e aplicadas pelos
próprios professores.

PORTAL COC EDUCAÇÃO – Plantão on-line
Através do portal COC Educação (www.coceducacao.com.br), o aluno
poderá acessar várias salas de atividades e experiências, biblioteca virtual,
banco de resoluções, laboratório virtual, plantão on-line, etc.
O Plantão On-line se estende a todos os componentes curriculares do
Ensino Médio e o aluno poderá utilizar esse sistema através do site específico
(www.coceducacao.com.br). Com o código de usuário e senha, entregues na
sala de aula, o aluno deverá clicar em “Plantão On-Line para Alunos” e verificar
na lista as disciplinas e seus respectivos horários de plantões e entrar na "sala
de aula virtual". Esse serviço deve ser utilizado pelo aluno sempre que as
dúvidas aparecerem e não apenas nas vésperas de provas.
6

Ainda no portal COC Educação, é possível acessar o Banco de
Resoluções, que igualmente poderá auxiliar o aluno, elucidando suas dúvidas
quanto a respostas e gabaritos.
Caso o aluno não tenha computador em casa, horários poderão ser
agendados para a utilização dos computadores do laboratório de informática do
colégio.
As notas bimestrais e assuntos específicos do Colégio estarão
disponíveis apenas no site do colégio.

CICLO DE SIMULADOS
Os Simulados estão identificados no calendário do aluno como “SIM”.
São provas aplicadas ao longo do ano, aos sábados, no período da tarde,
principalmente para alunos de 3º ano. As provas são elaboradas com itens e
questões inéditos, formulados pela equipe de supervisores da Editora COC. Os
alunos têm acesso aos resultados (boletins individuais) pelo Portal COC
Educação®.

PROMOÇÃO
Será considerado promovido o aluno que obtiver, em cada um dos
componentes curriculares, frequência igual ou superior a 75% das aulas
dadas e média final igual ou superior a 6,0 (seis inteiros).
O aluno com frequência abaixo de 75% das aulas dadas terá direito de
realizar trabalhos como compensação de ausências, desde que essas sejam
justificáveis e aceitas pela coordenação.
Após o Exame Final o desempenho do aluno que não alcançar a média
final igual ou superior a seis inteiros em cada um dos componentes
curriculares será analisado pelo Conselho de Classe que emitirá parecer
quanto à promoção ou retenção do aluno nos componentes em questão.
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