Caro aluno (a),
É com imensa alegria que o Over Colégio e Curso
saúda a todos.
Neste manual, você encontrará informações
importantes sobre a estrutura e o funcionamento
do Over Colégio e Curso, as normas e diretrizes
que orientarão ao decorrer do ano que se inicia.
Para esclarecimentos complementares, você
poderá contar com o apoio de importantes
proﬁssionais: coordenadores, professores e
equipe de funcionários, motivados para atendê-lo
com presteza, atenção e carinho, ao longo do ano
letivo de 2021.
Para facilitar a comunicação com a Diretoria,
informamos todos os telefones e e-mails, para
que possam trazer ao nosso conhecimento suas
demandas, sugestões e reivindicações.
Este manual oferece a oportunidade de conhecer
as regras de convivência adotadas por nosso
Colégio. Desse modo, com base nos seus direitos
e deveres, que você desfrute, da melhor maneira
possível de tudo que colocamos à sua disposição.
Desejamos muito sucesso e nos colocamos ao seu
inteiro dispor.
Seja bem-vindo!
Prof. Carlos André Cavalcante
Direção Geral

MISSÃO EDUCACIONAL

Acreditando que a educação desempenha papel essencial
para o desenvolvimento humano e socioeconômico do país, o Over
Colégio e Curso tem como missão, visão e valores:
Missão
Oferecer uma educação inovadora e de alta qualidade,
com foco em uma formação humanista, ética, crítica e reﬂexiva,
promovendo a excelência humana e acadêmica por meio de uma
proposta pedagógica transformadora e de excelência.
Visão
Ser um centro educacional de referência, inovador em suas
propostas e práticas pedagógicas, comprometidos na construção
de uma sociedade sustentável, justa e solidária.
Valores
1. Foco no aluno: o aluno é nossa razão de ser.
2. Relações interpessoais: ética no relacionamento entre as pessoas
independente de origem, sexo, idade, raça, convicções ﬁlosóﬁcas,
políticas ou religiosas.
3. Valorização do ser humano: todas as ações da Entidade devem ter
como princípio norteador o zelo, o respeito e o amor ao próximo.
4. Excelência: perseguimos a excelência na prestação de serviços
dentro e fora da sala de aula.
5. Meritocracia: motivamos, valorizamos e reconhecemos pessoas
talentosas que atingem os resultados.
6. Inovação: aprendizagem contínua com proatividade.
7. Exemplo que faz escola: as palavras convencem, mas somente
o exemplo é capaz de motivar e unir as pessoas em torno de um
objetivo comum.
8. Persistência: grandes conquistas não acontecem da noite para o
dia, é preciso acreditar e persistir até alcançar o resultado desejado.

VALORES SOCIAIS
A escola deve manter visão ampla e, sem discriminação ou
preconceitos, afastar princípios absolutos, que prejudiquem a
disseminação do conhecimento, promovendo a aprendizagem e o
desenvolvimento de competências e habilidades para a aplicação
dos conhecimentos nas áreas de Linguagens Códigos e suas
Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da
Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
Nesse sentido, a gestão Over busca:
I. Eﬁciência voltada para aluno, tendo sempre como princípio que
a instituição existe para promover, entre seus alunos e colaboradores, o conhecimento e os valores sociocognitivos prescritos pelos
documentos que norteiam a prática docente na sociedade;
II. Incentivo a conquistas e superações por mérito, fruto do esforço,
dedicação e disciplina para a realização de metas, sem que se incentive a competição gratuita e desrespeitosa aos princípios éticos;
III. Transparência e equilíbrio nas regras que norteiam a convivência e o exercício de desenvolvimento, aprendizagem e aplicação dos
conteúdos estudados;
IV. Cumprimento dos compromissos assumidos;
V. Respeito, solidariedade e cooperação – valores essenciais na
relação entre todos os participantes da vida escolar;
VI. Exercício da cidadania: princípio fundamental para a vida
democrática, na busca para a formação de alunos comprometidos
com problemas sociais para que, no futuro, sejam adultos atuantes;
VII. Proposta de trabalho contextualizada e interdisciplinar, proporcionando o trabalho com projetos interdisciplinares e eixos temáticos, usando, de preferência, temas que são tratados pela mídia.
Podemos constatar que nosso método está em conformidade
com as diretrizes para a educação no país, conciliadas com o que é
mais moderno em tecnologia de ensino, para a preparação do
cidadão brasileiro no que se refere ao exercício ético e ao domínio,
ao manuseio e à interação com a tecnologia e com a sociedade
de forma pacíﬁca e atuante, capacitando-o para que seja gestor da
própria carreira proﬁssional e sujeito-agente da sua história e da
história do país, reciprocamente.

EQUIPE PEDAGÓGICA
O Over Colégio e Curso dispõe de uma equipe de proﬁssionais
que terá prazer em recebê-los, disponibilizando um atendimento
ágil, que possa garantir qualidade às demandas administrativas e
gerenciais do aluno e dos seus responsáveis.
A nossa equipe pedagógica é composta por proﬁssionais
qualiﬁcados, empenhados no cumprimento dos seus deveres e
principalmente no atendimento ao corpo discente.
A função de todos os proﬁssionais do Over Colégio e Curso vai
além da sala de aula, colaborando signiﬁcativamente na formação
de cada cidadão.
• Direção Administrativo-Pedagógica
Responsável pela administração geral do Colégio e pelo
controle geral de qualidade de serviço.
• Coordenação Pedagógica
É responsável pela execução de todas as atividades pedagógicas e pela qualidade do ensino. Acompanha e orienta o corpo
docente, garantindo assim a efetivação da proposta pedagógica
adotada pelo Colégio. É responsável também pela aplicação dos
procedimentos éticos e morais, pela disciplina, pela convivência
harmoniosa e pelo bem-estar do aluno.
• Secretaria
Setor responsável por toda documentação do aluno, desde a
matrícula até a emissão de certiﬁcados de conclusão. É responsável
também pela recepção e controle de todos os registros acadêmicos.
• Serviço Psicológico Educacional
Oferecido pelo Colégio, este serviço visa a orientação e
acompanhamento do nosso aluno nos aspectos socioafetivo e
comportamental, contribuindo para o seu crescimento integral no
âmbito escolar e familiar.

METODOLOGIA
O Over Colégio e Curso adota uma metodologia que possibilita
ao aluno participar de um processo de ensino-aprendizagem
contínuo, através de instrumentos avaliativos individuais ou
coletivos, propiciando desta forma o seu crescimento intelectual,
social e cultural.

HORÁRIO DE AULAS
Os horários devem ser rigorosamente observados, para
que se possa criar uma cultura de respeito à pontualidade e,
consequentemente, às pessoas.

TURNO MATUTINO
Educação Infantil e Fundamental I
Fundamental II e Médio

7h às 12h20
7h às 12h20/13h10

TURNO VESPERTINO
Educação Infantil e Fundamental I
Fundamental II

13h10 às 18h30
13h10 às 18h30

Observação (de acordo com o horário de aula de cada turma):
O cumprimento dos horários de entrada e saída contribui para
segurança e tranquilidade do aluno, da família e da Escola.
• Haverá uma tolerância máxima de 15 (quinze) minutos em
casos de atraso (justiﬁcados pelo responsável);
Após os 15 minutos da tolerância, o aluno só entrará em sala
de aula no 2º horário;
• Em casos de atrasos constantes, o aluno será encaminhando
à Coordenação e os responsáveis serão devidamente
comunicados.
• Serão permitidos no máximo três atrasos por bimestre;
• Os responsáveis deverão ser informados por escrito, quando
o aluno já apresentar três atrasos no bimestre;

• No quarto atraso do bimestre, o aluno será encaminhado
para casa;
• Não será permitida a entrada do aluno em sala de aula,
quando a sua chegada na escola for após às 8h (turno
matutino) ou às 14h10(turno vespertino);
• Em casos de saídas antecipadas por quaisquer motivos,
o aluno deverá dirigir-se à Coordenação para que seja
providenciada sua liberação;
• Quando não houver possibilidade de contato com o
responsável, o aluno deverá retornar à sala de aula até
que seja realizado um contato;
• Em hipótese alguma o aluno sairá da escola, dentro do
horário de aula, sem a devida autorização da coordenação;
• Nos casos de saídas para consultas médicas, pedimos que a
coordenação seja informada com a devida antecedência,
evitando atrasos na liberação.

UNIFORME ESCOLAR

O aluno deverá comparecer ao Colégio devidamente
uniformizado, trajando calça e camisa (padrão), com tênis. As
camisas utilizadas em campanhas publicitárias, jogos internos ou
eventos similares, NÃO poderão substituir o uniforme padrão
adotado pelo Colégio.
Ao comparecer sem o uniforme completo, o aluno somente
poderá se dirigir à sala de aula mediante autorização da
coordenação e com justiﬁcativa por escrito do responsável.
Havendo reincidência, os pais serão comunicados, podendo o aluno
não ter acesso à sala de aula.
O uso do uniforme completo é obrigatório em todas as
atividades escolares: aulas de campo, monitorias, simulados e
qualquer outra atividade pedagógica.

MATERIAL DIDÁTICO
O material didático adotado para o Ensino Fundamental e
Médio é produzido pelo SAS (Sistema Arí de Sá). A coordenação e
distribuição do material ﬁcam a cargo do Colégio.

O material didático é de responsabilidade exclusiva do
aluno, não estando, portanto, incluído na mensalidade escolar.
O comparecimento à sala de aula sem material didático implicará
no possível impedimento do acesso às aulas. Nos casos de
comparecimento sem o material, deverá ser apresentada a devida
justiﬁcativa dos pais à coordenação.
Os livros didáticos utilizados a cada módulo (etapa/bimestre)
devem ser guardados até o ﬁnal do ano letivo, podendo ser
utilizados para pesquisa, retomada de conteúdos e estudos de
recuperação.

AGENDA ESCOLAR

A Agenda é um instrumento de comunicação do Colégio com a
família, ou vice-versa, é de uso diário do aluno e deverá ser assinada
diariamente por seus responsáveis. A agenda física é de uso
obrigatório do nível 2 ao 5º ano do Fundamental anos ﬁnais.
A agenda on line estará disponível diariamente, para todos
os alunos do 1º ao 7º ano do ensino fundamental. As demais
turmas estarão com os conteúdos disponíveis, ao término de
cada bimestre.

DIREITOS DOS ALUNOS
Conforme consta no Regimento Escolar Parecer 09/2010 CECDRN, incisos de I a VIII, são direitos dos alunos:
I. Receber em igualdade de condições as orientações necessárias
para realizar suas atividades.
II. Usufruir todos os benefícios de caráter educativo, cultural, social
e recreativo promovidos pela escola.
III. Ser considerado e valorizado em sua individualidade pelos seus
educadores e colegas sem discriminação de raça, cor, religião,
classe social, credo, política ou outras.
IV. Defender-se quando acusado de qualquer falta, assistido
por seus representantes legais, se necessário.
V. Receber seus trabalhos e provas devidamente corrigidos
em tempo hábil: sete dias úteis.
VI. Ser informado do calendário escolar, programas de ensino,
critérios e sistemática de avaliação adotada pela escola.

VII. Receber tratamento especializado, quando portadores de
deﬁciência, devendo preferencialmente ser incluídos nas classes
regulares.
VIII. Contestar critérios avaliativos quando considerados injustos,
podendo recorrer à escola e às outras instâncias administrativas ou
jurídicas, inclusive quando se julgar prejudicado em seus direitos.

DEVERES DOS ALUNOS
Conforme consta no Regimento Escolar, capítulo II- artigo 84,
são deveres dos alunos:
I. Frequentar com assiduidade e pontualidade as aulas e participar
das atividades escolares de caráter cívico, cultural, desportivo
e recreativo.
II. Tratar com educação e respeito todos que constituem a
comunidade escolar: direção, professores, funcionários e colegas.
III. Zelar pela higiene e conservação do prédio, mobiliário e
equipamentos, responsabilizando-se pelos danos causados,
individualmente ou em grupo.
IV. Ter adequado comportamento social, concorrendo sempre para
a elevação do conceito da escola perante a comunidade.
V. Frequentar a sala de aula com vestimenta adequada ao ambiente
escolar, quando impossibilitado de comparecer uniformizado,
desde que o responsável justiﬁque por escrito.
VI. Comunicar aos coordenadores o seu afastamento temporário
por motivo de doença ou outros.
VII. Obedecer às determinações deste Regimento.
VIII. Respeitar a ﬁlosoﬁa da escola.
O aluno é o único responsável por cuidar de seu material
escolar, bem como, de seus pertences particulares, sejam eles:
celular, aparelhos sonoros, material didático e cadernos,
dinheiro (qualquer quantia), eletrônicos, etc. O Colégio NÃO se
responsabilizará por nenhum deles.
Os objetos encontrados nas áreas comuns do Colégio serão
enviados para Seção de Perdidos e Achados, sob a responsabilidade
da (o) recepcionista. Ao ﬁnal de cada semestre, os objetos que não
forem identiﬁcados ou procurados pelos responsáveis, serão
doados a instituições ﬁlantrópicas.

DISCIPLINA

Entre outras proibições, é vedado ao aluno:
• Fumar e/ou ingerir bebidas alcoólicas nas dependências do colégio
ou adjacências. Estará sujeito à suspensão o aluno que não cumprir
com esta determinação;
• Denegrir a imagem do Colégio e da comunidade escolar (alunos,
professores e funcionários), inclusive através da utilização de
recursos de tecnologia da informação e da sua divulgação através
de redes sociais
– Internet;
• Namorar no interior do Colégio;
• Utilizar celulares, aparelhos eletrônicos ou similares, bem
como alimentar-se e mascar chiclete em sala de aula;
• Introduzir, no espaço escolar, pessoas que não façam parte
da instituição;
• Agredir, incentivar desavenças e ameaçar colegas;
• Utilizar a logomarca e o nome do Colégio em qualquer atividade
ou objeto sem a permissão da Diretoria.

PRÁTICA ESPORTIVA
A prática da modalidade esportiva é opcional.
Os alunos não devem praticar esportes utilizando óculos,
relógio, pulseiras ou qualquer outro adereço que possa provocar
acidentes. Os alunos deverão chegar ao local das práticas
esportivas sem portar tais objetos, já que o Colégio não se
responsabiliza por guardá-los.
As práticas esportivas e a Educação Física somente devem ser
feitas com alunos devidamente uniformizados para tais atividades.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
O Sistema de avaliação do Colégio Over é bimestral, composto
de 3 (três) avaliações para o ensino fundamental anos iniciais e anos
ﬁnais (até o 8º ano).

Fundamental Anos Iniciais (1ºao 4º ano)
• AV1 – Veriﬁcação Parcial – Avaliação 1 (valor 10, pontos)
Ocorrerão ao longo de cada bimestre abrangendo os conteúdos
da etapa até a sua realização.
• AV2 – Veriﬁcação Global – Avaliação 2 (valor 10,0 pontos)
Ocorrerão ao ﬁnal de cada bimestre abrangendo os conteúdos
estudados, sendo que em Língua Portuguesa e Matemática, alguns
conteúdos básicos são acumulativos.
No 5º ano do fundamental anos iniciais, são realizados simulados,
das disciplinas de Português e matemática, sendo atribuído o valor
de 5,0 pontos a serem somados às notas da avaliação global das
referidas disciplinas.
• AV3 – Avaliação Contínua – Avaliação 3 ( valor 10,0 pontos)
O aluno será avaliado continuamente de acordo as atividades
propostas, como também, comportamento, participação e
interesse.

AV1 + AV2 + AV3/ 3
Fundamental Anos Finais (5ºao 8º ano)
• AV1 – Avaliação 1 (valor 10,0 pontos)
Ocorrerão semanalmente. É composta de 10 (dez) questões
discursivas por dia de prova.
• AV2 – Avaliação 2 (valor 10,0 pontos)
Ocorrerão bimestralmente através de Simulados (questões de
múltipla escolha).
• AV3 – Avaliação 3 (valor 10,0 pontos)
Avaliação continua, sendo avaliados trabalhos individuais, em
grupo, tarefas on line (plataforma SAS), projetos, seminários, listas
de exercícios, disciplina em sala, etc. Essa avaliação é planejada e
determinada pelo professor de cada disciplina.

Fundamental Anos Finais (9º ano) e Ensino Médio
(1ª e 2ª séries)
• AV1 – Avaliação 1
Ocorrerão semanalmente. É composta de 10 (dez) questões
discursivas por dia de prova.
• AV2 – Avaliação 2
Ocorrerão bimestralmente através de Simulados (múltipla escolha).
• AV3 – Avaliação 3
Avaliação continua, sendo avaliados trabalhos individuais, em
grupo, tarefas on line (plataforma SAS), projetos, seminários, listas
de exercícios, disciplina em sala, etc. Essa avaliação é planejada e
determinada pelo professor de cada disciplina.
Essas turmas também farão simulados extras e simulados surpresa,
que comporão as notas bimestrais, de acordo com calendário
previamente divulgado.

AV1 + AV2 + AV3+ AV4 ....
Nº de AVs
• Pontuação – Cada avaliação no seu total, vale 10,0 pontos . A
média da escola é 7,0.
• Obs.: O aluno e/ou responsável terá o prazo de 72 horas após a
divulgação da nota da avaliação ou média bimestral, para requerer
revisão e possível mudança da nota.
• NÃO SERÃO ACEITOS PEDIDOS DE REVISÃO DE CORREÇÕES DE
PROVAS COM RASURAS OU FORA DO PRAZO ESTABELECIDO.

3ª SÉRIE
As turmas da 3ª série terão as avaliações no formato de
simulado, que podem ser aplicados quantos forem necessários, a
cada bimestre.
• Simulado ENEM – aplicado em 2 (dois) dias, nos ﬁnais de semana.
• 1º dia – 90 questões objetivas - Linguagens, Códigos e Suas
Tecnologias (Português, Literatura, Inglês ou Espanhol), Ciências
Humanas e Suas Tecnologias (História, Geograﬁa, Filosoﬁa e
Sociologia) e Redação.
• 2º dia – 90 questões objetivas – Ciências da Natureza e Suas
Tecnologias (Biologia, Física e Química) , Matemática e suas
tecnologias.
• Pontuação – O simulado totaliza 10,0 (dez) pontos e sua correção
é feita em TRI.
PROVA DE 2ª CHAMADA (REPOSIÇÃO)
É aplicada aos alunos que perderem uma ou mais provas na
data prevista, sendo a sua justiﬁcativa analisada pelo Colégio,
observando os seguintes critérios:
I. A inscrição para a 2ª chamada (reposição) deverá ser requerida na
Secretaria do Colégio, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas
após a perda da prova, mediante apresentação de atestado médico
(em papel timbrado), quando for o caso, e do preenchimento do
requerimento especíﬁco, pelos responsáveis;
II. No caso de ausência do aluno, deverá ser paga no ato da
inscrição, uma taxa por dia de prova no valor de R$ 20,00
(vinte reais);
III. Convém lembrar que a Lei nº 7.102 de 15/01/79, ampara para a
realização de provas da 2ª chamada (reposição) os casos de doença,
luto, casamento, convocação para atividades cívicas ou jurídicas e
impedimentos por motivos religiosos;
A responsabilidade pela inscrição para as provas de 2ª chamada
(reposição) é da família e não do Colégio.

IMPORTANTE:
I. Caso o pedido não seja realizado no prazo estipulado, o aluno
perde o direito à prova de reposição;
II. A ausência na 2ª chamada (reposição) implicará na atribuição da
nota
zero na respectiva prova, sem prévia comunicação à família.
PROVA DE RECUPERAÇÃO SEMESTRAL
A recuperação destina-se ao aluno com aproveitamento
insuﬁciente, ou seja, inferior à média 7,0 (sete) obtida em cada
bimestre. A nota obtida na recuperação semestral substitui
a menor nota alcançada pelo aluno em um dos bimestres.
A recuperação semestral, seguida de avaliação, abrange o conteúdo
trabalhado ao longo do semestre letivo.
O aluno que, após a recuperação semestral obtiver uma média
inferior a 2,5 (dois e meio), será considerado automaticamente
reprovado.
PROVA DE RECUPERAÇÃO FINAL
O aluno com média inferior à exigida, após a recuperação do
2º semestre, será submetido a uma Prova Final, exigindo-se para
promoção média igual ou superior a 5,0 (cinco), resultante da
seguinte média ponderada:

PF = MA x 2 -15 =?
MA = Média Anual PF = Prova Final
A recuperação ﬁnal, seguida de avaliação, abrange o conteúdo
trabalhado ao longo do ano letivo.
IMPORTANTE:
Não há 2ª chamada (reposição) para as provas de recuperação
semestral ou ﬁnal.

É importante lembrar que durante a aplicação de qualquer atividade avaliativa realizada pelo Colégio, o aluno não poderá:
a) Consultar material didático, seja livro ou caderno;
b) Utilizar o celular para qualquer ﬁnalidade;
c) Portar papéis ou outra fonte de informação;
d) Olhar, insistentemente, para o colega de sala ou conversar;
e) Emprestar ou compartilhar lápis, borracha, régua ou qualquer
outro tipo de material escolar.
Salientamos que, sendo comprovada qualquer uma das ações
acima descritas, o aluno será encaminhado pelo ﬁscal de sala ou
por funcionário do Colégio à Coordenação, a ﬁm de que medidas
disciplinares sejam tomadas, conforme consta no Regimento Escolar, ou seja, será atribuída a nota zero, na prova em questão.
Durante a execução das avaliações, caso surjam dúvidas
quanto à elaboração de alguma questão, o fato deverá ser comunicado ao ﬁscal de sala. Após a ﬁnalização de todas as avaliações do
dia, o problema será encaminhado à coordenação e somente após
análise do professor da disciplina é que será comunicada ou não a
anulação da questão discutida.
Não será permitido ao aluno causar nenhum tipo de tumulto
ao ambiente no qual está sendo realizada a avaliação, sob pena de
ter sua(s) avaliação(ões) anulada(s).
Lembramos também que durante todas as avaliações haverá
uma tolerância máxima de 10 (dez) minutos, para o caso de atrasos.
O aluno deverá comparecer ao local de provas devidamente uniformizado (camisa, calça e tênis).
Após o recebimento da prova, em qualquer tipo de avaliação,
o aluno só poderá ausentar-se da sala de prova após 1 (uma) hora
do início das provas, independente do motivo apresentado. Sempre
que o aluno se ausentar da sala de aula para tomar água e ir ao
banheiro, deverá ser acompanhado de um ﬁscal.
No casos dos simulados, ao concluir suas avaliações do dia, o
aluno deverá deixar o local de provas.
www.overcolegioecurso.com.br

