
 
COMUNICADO 074 – 24/08/2018 

De: Coordenação Administrativa e Direção 

Para: Pai, Mãe, Responsável por Alunos(as) do Ensino Fundamental- Anos Finais e Ensino Médio 

Assunto: PONTUALIDADE E USO DO UNIFORME 

 

Mãe/Pai/Responsável por Aluno(a) do Colégio Arquidiocesano; 

 

PONTUALIDADE 

Desde o início do Ano Letivo, alguns(algumas) Discentes têm se atrasado em estar no Colégio, no início das 

atividades do turno a que frequentam.  

A falta de Pontualidade tem comprometido o desenvolvimento das atividades pedagógicas, desorganizando 

a rotina da sala de aula, inclusive, interferindo no desempenho escolar desses(as) alunos(as) nos 

Componentes Curriculares que são ministrados nos primeiros horários. Por isso, é fundamental ser pontual.  

Diante das observações feitas no decorrer das Primeiras Etapas Letivas, alguns procedimentos       

precisam ser recordados, visto que, além de importantes para o desenvolvimento das atividades escolares, 

são parte do Regimento Escolar. Portanto, pede-se atenção para os seguintes procedimentos relativos à 

entrada e saída de Alunos(as): 

 No Turno da Manhã, às 07 horas, o(a) aluno(a) deverá estar no Auditório. 

 O(a) aluno(a) que chegar após às 07h e 10 min assinará, na Portaria do Colégio, em Instrumento 

próprio da Instituição, o Livro de Registro de Atrasos. 

 A entrada do(a) aluno(a), após o segundo horário, será permitida com a apresentação de Justificativa, 

assinada pelo(a) responsável e/ou apresentação de Atestado Médico. 

 Justificativas, via telefone, não serão consideradas. 

 Quando houver necessidade de saída do(a) Aluno(a), antes do horário estabelecido, esta será 

autorizada na presença ou mediante solicitação por escrito pelo Responsável. 

 

USO DO UNIFORME 

É importante que todos(as) os(as) Alunos(as) usem o Uniforme do Colégio.  

O uso do uniforme é obrigatório para a frequência às aulas e demais atividades escolares, pois ele é 

referência e identificação do(a) Aluno(a). Essa padronização é importante. 

Salienta-se, nesse sentido, que usar um Uniforme é um aspecto disciplinar e organizacional.  

Além disso, desenvolve nos(as) alunos(as), um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no 

desenvolvimento psicossocial do indivíduo.  

O Uniforme a ser utilizado pelos(as) Alunos(as) do Colégio Arquidiocesano foi atualizado, mediante a uma 

proposta da Direção, que consultou os(as) Discentes da Instituição, bem como os Familiares destes(as). 

Todos(as) tiveram a oportunidade de escolher e votar, opinando por uma versão, sendo acatada a opção 

mais votada. 



Também integra o Uniforme o calçado. Sandálias, sapatos de salto, botas, tênis de roda, chinelos não são 

apropriados. Por questões de segurança do(a) aluno(a), é recomendável utilizar tênis para que possa 

caminhar, jogar bola, fazer Educação Física e outras atividades.  

A partir do dia 03 de setembro de 2018, o(a) aluno(a) que não estiver utilizando o uniforme será 

encaminhado à Orientação Educacional para as devidas advertências. 

 Observações: 

1 - Caso o(a) aluno(a) necessite vir sem o uniforme, será necessário apresentar um registro do responsável 

na agenda, justificando a eventualidade. 

 2 - Alunos(as) que possuem o uniforme da versão anterior poderão utilizá-lo. 

 

Direção e Coordenação Administrativa 

_____________________________________________________________________________________ 
 

TERMO DE CIÊNCIA – PONTUALIDADE E UNIFORME 

(Preencher e devolver o Termo de Ciência até o dia 30 de agosto (quinta-feira), impreterivelmente, para Jacyra Meireles- 
Orientadora Pedagógica) 

 

Eu,_______________________________________________________, CI. n.°: ___________, responsável 

pelo(a) aluno(a)____________________________________________________, declaro estar ciente das 

informações referentes PONTUALIDADE E USO DO UNIFORME. 

Por ser verdade, assino o presente termo. 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

Ouro Preto, __ de ___ de 2018. 


