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NOSSA MISSÃO 

 

Formar pessoas justas e solidárias, comprometidas com seu projeto de vida, com o 

desenvolvimento pessoal, social e ambiental. Jovens capazes de trilhar caminhos com 

autonomia e liberdade de escolha, que contem com sólida base de conteúdos, atitudes e 

procedimentos que favoreçam suas aprendizagens também fora da escola. Cidadãos críticos 

e conscientes, que saibam se posicionar, fazer escolhas responsáveis e participar ativamente 

da nossa sociedade. 

 

No Anglo Chácara, os alunos são convocados a refletir, estudar, discutir e desenvolver 

posturas solidárias e participativas no dia a dia. Para tanto, investimos em situações que os 

colocam no papel central da proposta educativa, promovendo não só o acesso à informação, 

mas a habilidade de lidar com ela para solucionar problemas e criar soluções. Nossa missão 

é ajudá-los a desenvolver capacidades de comunicação e de trabalho em equipe; a empregar 

a razão de forma crítica para compreender os assuntos que vivenciam e lhes dizem respeito; 

a encontrar sentido e relação entre o estudado nos livros e a vida fora da escola; a respeitar 

a diversidade e a individualidade; a ter uma sólida formação acadêmica que permita a 

constante atualização de suas aprendizagens. 

 

NOSSOS VALORES 

 

Autonomia: Agir de acordo com princípios e valores construídos, por conta própria. Aprender 

a fazer escolhas e responsabilizar-se por elas. 

Cooperação: Valorizar o diálogo e atuar em parceria para alcance de um objetivo comum. 

Construir relações que valorizem a complementariedade, a diversidade, o acolhimento e o 

respeito. 

Protagonismo: Dar sempre o melhor de si para atingir o objetivo proposto. Desenvolver 

iniciativa para solucionar problemas comuns. Acompanhar os resultados de suas ações 

visando o próprio desenvolvimento. 

Respeito: Zelar pela preservação de um ambiente respeitoso e de convivência harmoniosa 

onde os direitos de todos sejam validados nas pequenas ações do dia a dia. 

Excelência: Ser comprometido com a excelência acadêmica, mas também com atitudes 

virtuosas e com a constante busca pelo aprendizado e crescimento pessoal.



COMPROMISSO DOS ALUNOS  

Esperamos do(a) aluno(a) do Anglo Chácara que: 

 Trate com respeito todos os membros da comunidade educativa; 

 Contribua para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração, na 

escola, de todos os alunos; 

 Siga as orientações dos professores relacionadas ao seu processo de aprendizagem e 

às dinâmicas propostas em sala de aula; 

 Expresse suas necessidades e solicite apoio da equipe para qualquer necessidade 

pessoal ou coletiva relacionada à aprendizagem, ao convívio no espaço escolar e ao 

bem-estar, de modo geral; 

 Seja assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito das atividades escolares; 

 Compreenda o seu papel ativo na relação de aprendizagem e aja com honestidade  e 

compromisso em relação ao seu desenvolvimento; 

 Zele pela preservação, conservação e limpeza de instalações, materiais, mobiliário 

e espaços da escola. 

 

HORÁRIOS E PROCEDIMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA 

 Horários de entrada e saída dos alunos do Ensino Fundamental 2:  

6º e 7º ANOS: 2ª à 5ª feira das 7:15 às 13h00 | 6ª feira das 7h15 às 12h05 

8º e 9º ANOS: 2ª à 6ª feira das 7:15 às 13h00  

 A entrada dos alunos do Ensino Fundamental 2 será liberada às 7h, quando eles 

poderão se dirigir diretamente às salas de aula. 

 Ao término da última aula, os alunos devem desocupar as salas para que a equipe de 

limpeza inicie seu trabalho. Alunos que vão embora acompanhados devem aguardar 

próximos à Portaria. Nossos profissionais não podem deixar o portão em busca dos 

alunos que, eventualmente, demorarem a comparecer à portaria. 

 Todas as famílias deverão preencher o formulário de autorização de saída designando 

os responsáveis por acompanhar seus filhos nesse momento, ou liberando-os para 

que saiam desacompanhados. Saídas antecipadas ou acompanhadas de responsável 

não identificado no formulário devem ser informadas por escrito, pelo aplicativo 

AgendaEdu ou pelo email vania.lima@anglochacara.com.br.  

  Lembramos que saídas antecipadas devem ser evitadas sempre que possível para 

minimizar o impacto negativo sobre a rotina pedagógica. 

 

 



ATRASOS E FALTAS 

 A pontualidade é fundamental para a organização de uma boa rotina de trabalho 

escolar e para as aprendizagens. Recomendamos aos alunos que cheguem à escola 

entre 07h05 e 07h10. Às 7h15 todos devem estar em sala de aula, preparados para o 

início das atividades do dia. 

 Atrasos na entrada poderão ocasionar a perda da primeira aula, sendo contabilizados 

como faltas, lançadas periodicamente no sistema/portal. Caso a incidência de 

atrasos seja frequente, os responsáveis serão comunicados pela escola. 

 A entrada do aluno na escola após as 8h somente será autorizada mediante 

apresentação de atestado ou justificativa validada pela coordenação ou orientação 

educacional. 

 Em casos de atraso, saídas antecipadas ou faltas, o aluno deve se responsabilizar por 

atualizar o caderno e outros materiais com as aulas perdidas. Importante levar em 

conta que viagens durante o período letivo acarretarão, inevitavelmente, alguma 

defasagem em relação à classe, pela qual esperamos que os alunos e as famílias se 

responsabilizem. 

 A realização de prova/atividade substitutiva será condicionada à apresentação de 

atestado médico ou envio de justificativa por escrito, passível de análise e aprovação 

pela coordenação. 

 

 

UNIFORME 

 

 Para fortalecer a segurança e o senso de comunidade e favorecer a praticidade no 

dia a dia, adotamos o uso de uniforme completo em nossa escola.  

 Consideramos obrigatório o uso do uniforme escolar (camiseta, calça ou bermuda e 

casaco, quando necessário) e recomendamos o uso de tênis em todos os momentos. 

Nas aulas de Educação Física o uso de tênis é obrigatório, bem como nas atividades 

extracurriculares do período da tarde.  Contamos com a colaboração da família para 

o controle do uso do uniforme antes de o aluno sair para a escola. 

 O aluno que comparecer ao colégio com uniforme incompleto poderá ser admitido 

em caráter de exceção. Caso o incidente torne a acontecer, o aluno não poderá 

participar das atividades docentes. Flexibilizamos o uso de uniforme completo no 

mês de fevereiro e a partir de março consideraremos obrigatório ao menos o uso da 

camiseta do uniforme (modelo novo ou Anglo21). 

 As atividades realizadas em laboratório demandam o uso obrigatório de avental e 

sapato fechado (tênis ou similar). 

 Por questões de segurança, não serão permitidos calçados com nenhum tipo de salto.  



 Para evitar perda ou extravio, recomendamos aos alunos e responsáveis que 

escrevam o nome do aluno no avesso de cada peça do uniforme.  

 

PERTENCES 

 

 Pedimos que os alunos não tragam objetos de valor e grandes quantias em dinheiro 

para a escola. Para evitar perda e extravio de qualquer bem, recomendamos que 

todos os pertences sejam identificados com o nome completo do aluno.  

 Caso sinta falta de algum pertence, o aluno deverá comunicar à auxiliar de 

coordenação e procurá-lo na seção de “Achados e Perdidos”, junto ao inspetor do 

andar. É importante destacar que não nos responsabilizamos por perdas ou danos de 

qualquer natureza. 

 Isqueiros, objetos pontiagudos, facas e canivetes, bem como qualquer outro objeto 

ou material que represente perigo para a saúde ou que coloque em risco a segurança 

e a integridade física e moral própria e de outrem, estão terminantemente proibidos. 

 

USO DO CELULAR E DE APARELHOS ELETRÔNICOS 

 

 O uso de telefone celular e de fones de ouvido em sala de aula só será permitido 

quando solicitado pelo professor, como ferramenta pedagógica.  

 A utilização do aparelho para outros fins durante o horário das aulas poderá acarretar 

a retenção e encaminhamento do dispositivo para a secretaria. O aparelho somente 

poderá ser retirado pelos responsáveis no intervalo entre 8h e 17h. 

 Filmar, gravar, fotografar ou compartilhar imagens e vídeos de aulas, colegas e 

funcionários da escola, sem autorização prévia dos envolvidos, configura violação de 

lei e dos valores do colégio e, portanto, é proibido. 

 A utilização de outros aparelhos eletrônicos nos horários de intervalo/recreio poderá 

ser considerada mediante solicitação prévia à orientação educacional. Os 

dispositivos só serão admitidos na escola caso tenham sido previamente autorizados.   

 

CUIDADOS COM A SAÚDE 

 

 Para segurança e preservação do bem-estar de todos no ambiente escolar, pedimos 

especial atenção das famílias em relação aos protocolos de saúde. Os alunos deverão 

permanecer em casa sempre que tiverem febre e/ou qualquer sintoma que possa ser 

associado a um quadro contagioso (resfriados, conjuntivite etc.). 



 Caso identifiquem em seu filho algum sinal de uma possível doença infecciosa e de 

fácil propagação, os responsáveis devem comunicar a escola, pessoalmente ou por 

telefone.  

 Caso o aluno não se sinta bem durante o período escolar, a família será informada 

por telefone. Por recomendações das autoridades, não ministramos medicamentos 

no espaço escolar. 

 Em casos de afastamento por doença, o aluno deverá apresentar atestado médico 

quando houver liberação para a retomada das aulas. Caso precise fazer uso de 

alguma medicação, pedimos aos pais que discutam com o médico uma forma de 

conduzir o tratamento sem envolver a escola, se possível. Isso evita a circulação de 

medicamentos no ambiente escolar e favorece o controle de sua administração. 

Quando for inevitável ministrar o medicamento no horário escolar e houver 

necessidade de apoio, os responsáveis devem comunicar a escola por escrito, 

orientando-a quanto à dosagem, ao horário e a eventuais cuidados. Solicitamos que 

não enviem para a escola medicamentos sem prescrição médica e que orientem seus 

filhos a não os trazerem. 

 

 

ALIMENTAÇÃO E EVENTOS ESPECIAIS 

 

 O Anglo Chácara valoriza a alimentação saudável e ensina a importância dessa 

prática desde as séries iniciais. Por isso, pedimos que os alunos do Ensino 

Fundamental 2 preservem bons hábitos alimentares, evitando o consumo de 

refrigerantes, alimentos processados e com alto teor de gorduras e açúcares. 

Solicitamos que as famílias incentivem seus filhos a prepararem os próprios lanches, 

preferencialmente incluindo frutas e alimentos in natura, e a planejarem sua 

alimentação com antecedência, favorecendo escolhas mais conscientes. Devido aos 

protocolos de prevenção ao coronavírus, recomendamos que os alunos não troquem/ 

partilhem lanches e que atentem à higienização das mãos e embalagens.  

 Diariamente, os alunos têm um horário para tomar lanche na escola. O lanche pode 

ser adquirido na cantina ou ser trazido de casa pelo aluno. A cantina está autorizada 

a vender para os alunos exclusivamente nos horários de intervalo e de almoço. Fora 

desses horários, a venda de alimentos e bebidas não será permitida. 

 Os serviços de alimentação oferecidos na escola (lanche e almoço) são fornecidos 

pela Sanutrin – empresa especializada na prestação desse serviço. 

 O cardápio mensal de almoço encontra-se publicado no site www.anglochacara.com, 

(senha: chacarasa) assim como o contato das nutricionistas que planejam, orientam 

e acompanham o trabalho nutricional na escola. 

http://www.anglochacara.com/


 A comemoração de aniversários precisa ser agendada previamente com a Orientação 

Educacional, e estará condicionada à adesão aos procedimentos recomendados pela 

consultoria do Einstein. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

 Os comunicados da escola serão encaminhados pelo aplicativo AgendaEdu. Para 

garantir o recebimento de toda comunicação, pedimos que informem à secretaria da 

escola qualquer mudança de endereço (eletrônico, residencial ou de trabalho) e 

mudança de número de celular. Para atualização de e-mail, favor contatar Miriam 

Silva – miriam.silva@anglochacara.com.br 

 

 Visando favorecer a visualização das mensagens, criamos uma lista de transmissão 

dos comunicados do aplicativo por meio de Whatsapp. Para receber os comunicados 

por essa via, pedimos que salvem em seus telefones o contato da Vânia e enviem 

uma mensagem solicitando inclusão na lista de transmissão: 11 9 9639 15 23. 

 

  Toda comunicação cotidiana por parte das famílias deverá ser centralizada na Vânia, 

nossa auxiliar de coordenação, por telefone (pedidos urgentes) ou pelo e-mail 

vania.lima@anglochacara.com.br  

 

RELACIONAMENTO 

 Realizaremos reuniões de pais coletivas a cada trimestre, em datas sinalizadas no 

calendário escolar. Os horários das reuniões serão anunciados antecipadamente.  

 A orientadora educacional do Ensino Fundamental 2 é responsável pelo atendimento 

a pais e alunos e pelo encaminhamento das questões junto aos professores e à 

Coordenação Pedagógica. O coordenador pedagógico é responsável pela formação e 

orientação dos professores, pela elaboração e acompanhamento do currículo junto 

com o corpo docente, assim como pelos demais processos pedagógicos. 

 Nossa equipe trabalha de forma integrada e estará disponível para atendê-los sempre 

que necessário. Para melhor direcionamento das demandas, pedimos que 

encaminhem para o coordenador pedagógico (Marcel) questões referentes à 

metodologia de ensino e avaliação; e para a orientadora educacional (Bianca) demais 

questões do cotidiano escolar, como apoio à aprendizagem, saúde emocional, 

relacionamentos e desenvolvimento integral do jovem. Reuniões presenciais ou on-

line podem ser agendadas com a Vânia pelo email vania.lima@anglochacara.com.br 

ou  diretamente pelos e-mails bianca.ventura@anglochacara.com.br  e 

marcel.dorta@anglochacara.com.br.  
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CONVIVÊNCIA E BOM USO DO ESPAÇO COLETIVO 

 

A fim de preservar um ambiente de convívio seguro e agradável para todos, 

empregamos o diálogo, a mediação e reparação como as principais ferramentas para 

resolução de conflitos no espaço escolar. Estamos sempre abertos a ouvir a 

experiência dos alunos e a pensar com eles em novos combinados e regras que 

favoreçam a criação de um espaço mais acolhedor e saudável para todos. São 

combinados previamente estabelecidos: 

 Agir com honestidade e cooperar para que todos desfrutem de um ambiente justo e 

seguro. 

 Contribuir para a limpeza e organização dos espaços da escola. 

 Utilizar linguagem cordial e respeitosa com todas as pessoas. Agressões verbais e 

físicas ou manifestações ofensivas de qualquer natureza não serão toleradas.  

 Controlar o uso de palavreados e comportamentos não condizentes com o espaço 

público e educativo da escola. Nesse sentido, manifestações excessivas de 

intimidade e comportamentos característicos de espaços privados não serão 

permitidos. 

 Caminhar de modo seguro pelas escadas e áreas de acesso do prédio, reservando 

para a quadra brincadeiras com bola e corrida.  

 

SANÇÕES 

 

Quando o aluno atua em desacordo com as regras e os valores do Anglo Chácara, o colégio 

toma as providências que considera necessárias no sentido de orientar o aluno em questão 

e assegurar aos demais um ambiente propício à aprendizagem e à boa convivência. São 

consideradas atitudes graves: 

o Ações de desrespeito ao outro de todas as ordens, incluindo as 

discriminatórias e preconceituosas; 

o Agressão física ou verbal contra colegas e funcionários; 

o Vandalismo e depredação do espaço escolar; 

o Violência digital e uso indevido da internet; 

o Atitudes não morais; 

o Atitudes que ferem a relação público x privado; 

o Danos intencionais a materiais alheios. 

 



A fim de assegurar nosso compromisso com o desenvolvimento moral de cada aluno e a 

preservação de um clima educativo com o grupo, sempre que for necessário refletir sobre 

uma atitude inadequada ou conflito, as seguintes medidas serão tomadas: 

o Conversas individuais com os alunos ou em pequenos grupos; 

o Conversas coletivas na sala de aula/ assembleias de classe; 

o Estabelecimento de acordos individuais com o aluno; 

o Estabelecimento de acordos envolvendo o grupo, ou alunos e famílias; 

o Ações que visem à reparação de danos materiais ou às relações; 

o Advertência oral com ou sem comunicação aos pais; 

o Comunicação escrita aos pais; 

o Advertência escrita; 

o Suspensão por um ou mais dias; 

o Expulsão. 

 

 Em caso de conflito, o primeiro procedimento adotado pela escola é a escuta de 

todas as partes envolvidas, ainda que isso leve mais tempo do que o esperado por 

qualquer dos envolvidos. 

 Espera-se do aluno responsável por qualquer dano – seja a um membro da 

comunidade escolar, a equipamento ou instalação da escola – a sua reparação; e não 

sendo possível ou suficiente a reparação, indenização dos prejuízos causados às 

pessoas ou instituições lesadas. 

 

É fundamental que as famílias estejam de acordo com os termos aqui apresentados, para o 

bom desenvolvimento das relações com a escola, e que sejam parceiras na orientação e 

exigência de seu cumprimento. 

Com a cooperação de todos construímos todos os dias o mundo que desejamos.  

 

Anglo Chácara - Educando todos com o melhor de cada um. 

 


