
 
COMUNICADO 016 – 15/04/2019 
De: Corpo Diretivo e Pedagógico 

Para: Pai, Mãe, Responsável por Aluno(a) do Colégio Arquidiocesno de Ouro Preto 

Assunto: Uso do Celular 

 
Prezados Pais/Responsáveis, 
 

O presente Comunicado visa reiterar o que está previsto no Regimento Interno e no Projeto 
Político Pedagógico do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto sobre a utilização de Telefone 

Celular, Aparelhos Eletrônicos Portáteis e similares nas Salas de Aulas. 
A essência do ambiente escolar requer a atenção do(a) aluno(a) e deve estar integralmente 

direcionada aos estudos, à fixação do aprendizado e à proposta pedagógica que é praticada Instituição.  
O uso do celular no ambiente escolar tem comprometido, negativamente, o desenvolvimento e a 

concentração dos(as) Discentes.  
Além do aspecto cognitivo, situações de constrangimento, envolvendo o uso da imagem de 

professores(as), alunos(as), funcionários(as) têm sido corriqueiros e desencadeadores de processos 
judiciais. 

Conforme adverte Yves de La Taille, Professor do Departamento de Psicologia Escolar da USP: 
“o celular prejudica o aprendizado e a socialização face a face. O recreio é um momento importante, é 
uma pena que seja despedaçado por relações não presenciais”.  

Diante das justificativas, anteriormente expostas, evidencia-se mais uma vez que, no Colégio 
Arquidiocesano de Ouro Preto, é proibido o uso de Celular e Similares na Sala de Aula, de acordo com o 
que está prescrito na Síntese do PPP, no Item 4. Normas e Conduta, evidenciando os subitens: 
4.3. Condutas Inadequadas: (XIV. Utilizar telefone celular e/ou aparelhos eletrônicos na sala de 

aula; câmeras fotográficas, filmadoras ou similares nas dependências do Colégio sem autorização do(a) 
professor(a) responsável pela atividade.) e 4.4. Sanções: (IV. Equipamentos e objetos 

recolhidos só serão entregues diretamente aos responsáveis pelo(a) aluno(a).). 
Ressalta-se, ainda, que tanto os familiares, quanto o(a) aluno(a), caso tenham necessidade de 

estabelecer comunicação entre si, no horário de aulas, deverão se reportar à Portaria do Colégio para 

que seja feito o devido encaminhamento.  
Com a certeza da costumeira parceria do senhor(a) no processo educativo do(a) seu(sua) 

filho(a), os melhores cumprimentos. 
                    
Respeitosamente; 
                     
 

Corpo Diretivo e Pedagógico do CAOP 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERMO DE CIÊNCIA - Uso do Celular 

Preencher e devolver até o dia 24/03/19, impreterivelmente, no Setor de Comunicação. 

 
 

Eu, ______________________________________________________, estou ciente do teor do Comunicado: Uso do 
Celular. Sobre os aspectos nele abordados contribuirei, orientando o(a) meu(minha) filho(a), 
________________________________________________________________ aluno(a) da/do ________ Série/Ano 
do Ensino___________________________________. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 

 

 


