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O IMPACTO apresenta um ambiente emocional favorável, para que haja um bom
relacionamento entre todas as pessoas envolvidas na dia-a-dia escolar, além de
dispor uma estrutura física excepcional. 
Apresenta uma equipe qualificada que acolhe as turmas, identificando e
trabalhando interesses e sentimentos dos alunos, focando sempre em um
aprendizado humanizado.
Oferece um projeto pedagógico que denota a filosofia da instituição e reflete como
o conhecimento será transmitido, além do cuidado com o currículo escolar, tendo
um material pedagógico e avaliações que são desenvolvidas com cuidado e
atenção, pois um bom projeto pedagógico demarca quais são grandes objetos do
colégio, norteando as decisões de todos os setores. Metas bem estabelecidas
facilitam na definição das metodologias e ações do colégio.
A vivência dos alunos no colégio é enriquecida pela oferta de atividades, como a
diversidade de eventos: teatro, música e dança, pois enriquece o conhecimento
cultural, a formação do sujeito e a interação com pensamentos diferentes, o que
reflete positivamente na forma que o aluno vê o mundo. Além de projetos feitos
durante todo o ano letivo, como: Olimpacto, Rede de Leitura, entre outros. 
A interdisciplinaridade é muito importante na construção de conhecimentos.
Aprender através de expressões artísticas e esportivas é muito positivo para o
desenvolvimento motor, psicológico e criativo do indivíduo.
·A oportunidade de oferecer o uso de aparelhos eletrônicos, vídeos e aplicativos,
propicia uma interação direta e uma maior participação dos alunos nos conteúdos
abordados. Nosso colégio está sempre atento a todas as tendências e aberto a
aderir novidades. 
O Colégio reitera a importância que a família participe do desenvolvimento escolar
do adolescente, e esteja presente nos eventos e no acompanhamento diário das
atividades de seus filhos. Isso influi na redução da indisciplina, na melhora de
rendimento do aluno e na formação de um ambiente escolar participativo.
Nossa instituição mantém canais de comunicação (e-mail, telefone fixo/celular,
whatsapp, lista de transmissão) para que todos os que compõe o ambiente escolar
possam debater, esclarecer dúvidas e diálogos entre se.

O Colégio Impacto traz em sua filosofia, aspectos essências para uma formação
de qualidade para nossos alunos. 

N o s s a  P r o p o s t a . . .



"Ensinar não é transmitir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção. ”

Paulo Freire

APRESENTAÇÃO

Manual do Aluno e da Família

Este Manual do Aluno e da Família tem por objetivo fornecer as informações básicas
necessárias sobre o funcionamento geral do Colégio Impacto, de modo a que todos os
membros da Comunidade Impacto,saibam como proceder frente a situações do dia a
dia.
Com ele, intencionamos promover um relacionamento cordial entre as famílias, os
alunos e entre as famílias e o colégio, por isso aconselhamos que este manual seja
guardado para ser consultado por todos sempre que necessário.

EQUIPE DOS

PROFESSORES

ENSINO MÉDIO

Gramática - Ilca Chagas
Literatura - Marta Lima
História - Paulo Serrão
Geografia- Luciano Moreno
Redação - Liu Lima
Filosofia/Sociologia - Laís Beldel
Matemática - Denilson Borges / Ives Vergne
Inglês- Flávio Guimarães
Química - Derivaldo Nicomedes
Física - José Mário Roullet
Biologia - Julhilson Silveira
Prática de Laboratório - Márcio Aureliano
Educação Física -



Veja abaixo a descrição e o horário de
funcionamento dos setores que atendem ao
Ensino Médio:

setores de atendimento

Salário educação:02(dois) dias úteis;
Declaração simples:02(dois) dias úteis;
2ª via de boletim:01(um) dia útil;
Histórico Escolar(Transferência): de 15
(quinze) a 30 (trinta)dias úteis;
2ª via do Histórico Escolar: 10(dez) dias úteis;

Coordenação Pedagógica - Tem por função
primordial, garantir excelência na prática
pedagógica, com monitoramento permanente
da relação ensino-aprendizagem.

Atendimento de segunda à quinta-feira das
07h30 às 12h / 14h às 16h30 
sexta-feira 07h30 às 11h.

Professores - Alcançar a excelência de ensino,
garantindo que os alunos aprendam o conteúdo
de cada disciplina, através de práticas modernas,
buscando despertar no educando a magia e o
contentamento natural do processo de
aprendizagem inerente ao homem desde o seu
nascimento.

Secretaria – A secretaria é o setor responsável
pela documentação dos alunos e do Colégio.
 Atendimento de segunda à quinta, das 07h30 às
12h e das 14h às 17h, sexta-feira 07h30 às 12h e
das 14hàs 16h.

Prazo para confecção e entrega de
documentos:

 

Atendimento Financeiro - Responsável por
funções administrativas específicas relacionadas
ao setor financeiro, tais como folha de
pagamento, atendimento financeiro, negociação
de débitos, compras, etc.
Atendimento de segunda à quinta, das 08 às
17h. sexta-feira 08h às 16h.

ATENÇÃO:

1- Aconselhamos que de acordo com a sua
disponibilidade, o seu atendimento seja
previamente agendado com os profissionais em
questão,através de nossos telefones (3379-1011
e/ou 3379-1125),whatsapp ou por e-mail.
Esta medida visa garantir a qualidade do seu
atendimento.
2 - Sem o prévio agendamento, não podemos
garantira realização do seu atendimento.

Os paradidáticos foram selecionados a partir
das competências e habilidades essenciais
previstas para cada série, atendendo as
expectativas de professores e alunos. 

Material didático estará disponível na
Plataforma Educacional GEEKIE ON.

     MATERIAL DIDÁTICO

    ferramentas de comicação

SITE e GRAFITE      
             

Com o site do Colégio e o aplicativo Grafite
temos sistema de comunicação moderno e
diferenciado para os alunos e as famílias. São
disponibilizadas informações sobre a vivência
escolar do aluno e do próprio Colégio, para
que todos da nossa comunidade possam
acompanhar e estar cientes da nossa
programação e principais acontecimentos.
No aplicativo, encontrarão diário do aluno,
ocorrências, faltas e notas.

www.impactoonline.com
grafiteweb.infocraft.com.br/impacto

você vai emcontrar

Diário do Aluno

Conteúdo Programático

Circulares

Calendário

Horário de Aula

http://www.impactoonline.com/


Geekie One é o ambiente virtual de
aprendizagem que pode ser acessado por
estudantes e professores em qualquer hora e
em qualquer lugar.Na plataforma,
disponibilizamos exercícios para que os alunos
possam praticar o que aprenderam em aula,
avaliações, vídeos para ajudar a solucionar as
tarefas e tutores que respondem
detalhadamente as dúvidas que surgem em
relação às questões e ao conteúdo.
 

O Colégio em Contato com o Aluno e a
Família

Cards, circulares, convites e comunicados são
sistematicamente enviados, visando maior
eficiência na comunicação entre Família e
Colégio. As correspondências são encaminhadas
para os e-mails dos responsáveis e por Lista de
Transmissão. Pois buscamos nos adequar a nova
realidade digital e a dinâmica do mundo
moderno.

Quando for solicitado, alertamos que
determinadas correspondências devem ser
assinadas pelos responsáveis e devolvidas ao
Colégio.

Apesar de oferecermos ferramentas digitais de
acompanhamento da vida escolar dos alunos
através do grafite, o colégio Impacto acredita
que o contato presencial com os pais e/ou
responsáveis, é peça importante na construção
do processo ensino-aprendizagem.

O plantão pedagógico oferece atendimento
individualizado sobre o estudante, o que
proporciona a família um diálogo personalizado
sobre seu comportamento e rendimento
escolar, incluindo uma análise do corpo
docente e da equipe pedagógica,

plantão pedagógico

  
ATENÇÃO: EM CASO DEATENÇÃO: EM CASO DE

CORREÇÃO DE NOTAS, OCORREÇÃO DE NOTAS, O
ALUNO DEVERÁ PROCURARALUNO DEVERÁ PROCURAR

A COORDENAÇÃO OU OA COORDENAÇÃO OU O
PROFESSOR DOPROFESSOR DO
COMPONENTECOMPONENTE

CURRICULAR NO PRAZO DECURRICULAR NO PRAZO DE
48H.48H.

  
  

Manter os endereços, inclusive os eletrônicos,
e os telefones atualizados na Secretaria do
Colégio, é uma responsabilidade da família

para que ocorra uma comunicação mais
eficaz.

Doenças ou viagens que acarretem faltas;
Liberação para saída antecipada. Esta
apenas será aceita quando solicitada pelos
pais ou responsáveis e entregue ao setor de
Coordenação;
Falecimento de parentes próximos;
Outras situações que possam favorecer o
melhor acompanhamento do aluno.

É de fundamental importância que a família
comunique ao Colégio qualquer fato que fuja
da rotina do aluno. Vide exemplos abaixo:

O Colégio Impacto avalia seus alunos
valorizando seus aspectos qualitativos e suas
produções orais e escritas, produzidas
individualmente ou em grupos.

A Família em contato com o Colégio
(Whatsapp, ligação)

Sistema de Avaliação



1ª e 2ª série – Ensino Médio 2023

Nos Itinerários Formativos, avaliaremos através da presença e de créditos o
desenvolvimento integral dos estudantes, visando suas habilidades, atitudes e valores
desenvolvidos.

O ASPECTO QUANTITATIVO E AVALIATIVO

OBJETIVO

Nosso trabalho pedagógico é composto de 3 TRIMESTRES: cada trimestre possui o seu
conjunto de avaliações para aferição do aprendizado e desempenho dos alunos.

A média do aluno em cada unidade será constituída pelo somatório das avaliações
realizadas:

AV I - AVII – AV III = 20 pontos, dividido por 2.

Somatório dos pontos obtidos nos 3 trimestres 
3

A média mínima exigida pelo Colégio é de 6,0 pontos por trimestre.
Os instrumentos de avaliação do rendimento escolar são: Avaliações escritas ou
virtual, simulados, trabalhos, pesquisas, debates,tarefas de classe e/ou casa, projetos
interdisciplinares e outros recursos adotados em sala de aula pelo professor.

MÉDIA ANUAL: será considerado aprovado, em cada componente curricular (disciplina), o
aluno que obtiver ao final dos três trimestres do ano letivo, média igual ou superiora 6,0
(seis) pontos.
A média anual será calculada da seguinte maneira:

1. A pontualidade do aluno nas avaliações é
fundamental;

2. Caso, o aluno chegue após algum outro
aluno já ter saído da sala de avaliação, o
mesmo não poderá mais realizá-la, ficando
submetido a solicitação de 2ª chamada.

3. É necessário apresentar-se devidamente
uniformizado.

4. O aluno terá a sua avaliação zerada, caso
seja flagrado com “pesca” ou cometa ato
ilícito que comprometa ao processo
avaliativo.

5. O aluno só poderá sair da sala de aula
após 30 minutos do início da avaliação

orientações e normas
para as avaliações

A Educação Física faz parte da Grade
Curricular obrigatória, portanto a
participação do aluno é indispensável e
obrigatória.

Dispensas e Justificativas: O aluno só será
dispensado da prática de Educação Física se
apresentar problema de saúde comprovado
por relatório/atestado médico.

educação física



Caso o aluno, por motivo justificado, venha a perder uma ou
mais avaliações, poderá fazer a 2ª chamada nas datas
previstas no Calendário Escolar.
Convém lembrar que a Lei no. 7.102,de 15/01/79, ampara para
a realização de avaliações de 2ª chamada, os casos de doença,
luto, casamento, convocação para atividades cívicas ou
jurídicas e impedimentos por motivos religiosos, mediante o
pagamento da taxa de 10% do valor da mensalidade,
isentando do pagamento somente os casos de doença
infectocontagiosa, ficando também liberado pelo Colégio os
alunos que tiverem atestado médico de atendimento de
urgência (não serão aceitos os atestados de exames e
consultas).
A inscrição para avaliação de 2ª chamada deverá ser requerida
na Secretaria do Colégio, no máximo 02 (dois) dias úteis após a
perda da avaliação, mediante apresentação do atestado
médico e com o pagamento da taxa correspondente.
A responsabilidade pela inscrição das avaliações de 2ª
chamada é da família e não do Colégio.
As aplicações das avaliações de 2ª chamada estão previstas
para os dias úteis de 2ª à 6ª feira,no turno vespertino.
Atenção: Por mais justo que seja o motivo da falta, a realização
das avaliações de 2ª chamada implica em custos. Por isso, só
será liberado o pagamento da taxa nos casos previstos no
parágrafo 2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

No dia da avaliação, para fazer a prova de 2ª chamada, o
aluno deverá:

· Portar o material necessário;
· Estar devidamente fardado.

Obs.: A ausência na 2ª chamada implicará na atribuição de
nota zero na respectiva avaliação.

critérios para segunda chamada

O Estudo de Recuperação possui caráter facultativo e é tratado em contrato à parte de
Prestação dos Serviços Educacionais firmado entre o Colégio e a Família no ato da
matrícula.
A inscrição do aluno na Recuperação é um ato que reflete a decisão e a responsabilidade
da Família. A mesma deverá acontecer dentro do prazo estipulado e divulgado pelo
Colégio.

Não serão realizadas inscrições fora do período determinado para as mesmas.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO



O aluno que obtiver, no final dO 1º ou da 2º trimestre, média inferior a 6,0(seis) poderá
participar do processo de recuperação paralela, que acontece no turno vespertino com a
aplicação de instrumento avaliativo (prova) com valor de 10 (dez) pontos. Esta avaliação
constará de assuntos do trimestre (será entregue no ato da matrícula ao aluno ou família as
datas das aplicações).
A recuperação paralela acontecerá logo após a entrega de resultado do trimestre conforme
calendário escolar.

Após a recuperação paralela, a média será calculada mediante a fórmula abaixo:

RECUPERAÇÃO PARALELA

RECUPERAÇÃO FINAL

Nota da unidade + Nota da recuperação
2

OBSERVAÇÃO: SE O RESULTADO OBTIDO NA RECUPERAÇÃO PARALELA FOR MENOR QUE A
MÉDIA DO TRIMESTRE A SER RECUPERADA, O RESULTADO ANTERIOR SERÁ MANTIDO.

Haverá Recuperação Final após o período letivo para os alunos que não alcançarem a Média
Anual igual ou superior a 06 (seis) pontos por disciplina.
No processo de Recuperação Final é desconsiderado todo o resultado anterior alcançado pelo
aluno. Para aprovação, o aluno deverá obter uma média igual ou superior a 05 (cinco) pontos
nos Estudos de Recuperação.

Ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo igualdade de atendimento, sem
sofrer qualquer tipo de discriminação;
Participar das aulas e demais atividades promovidas pelo estabelecimento, como também
solicitar orientações aos professores, coordenadoras, sempre que julgar necessário;
Utilizar-se das instalações e dos recursos materiais do Colégio,mediante prévia autorização de
quem de direito;
Tomar conhecimento do sistema de avaliação e dos resultados obtidos em provas,trabalhos e
médias,podendo sempre que julgar necessário, solicitar revisão de avaliações na
Coordenação, no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma;
Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos após apresentação ao professor;
Requerer e realizar avaliações de 2ª chamada, sempre que venha a perder provas por motivo
de doença, luto, casamento, convocação para atividades cívicas ou jurídicas e impedimentos
por motivos religiosos (Lei no. 7.102 de 15/01/79).

 

REGULAMENTO GERAL DO ALUNO
Direitos:



Tratar colegas,professores e funcionários com respeito;
Participar das aulas e atividades escolares, devidamente uniformizados e com os materiais
escolares necessários;
Ser assíduo e pontual, comunicando ao estabelecimento qualquer impedimento de frequência
às aulas;
Estudar, fazer as tarefas,portar todo material escolar solicitado e cuidar do ChromebooK até o
final do ano letivo;
Ser honesto na apresentação das tarefas, na realização das provas, e respeitar as normas
disciplinares, comportando-se adequadamente dentro e fora do Colégio;
Entregar aos responsáveis as correspondências enviadas pelo estabelecimento, devolvendo as
mesmas assinadas, quando for o caso, no prazo determinado;
Zelar pelo bom nome e imagem do Colégio;
Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências do Colégio, cabendo aos
pais a indenização ou reparo do estrago causado ao estabelecimento ou a objetos de colegas,
professores e funcionários;
Cumprir as disposições deste Regimento Escolar, bem como outras determinações emanadas
da Direção do Colégio;
Cuidar do seu material escolar e pertences pessoais. O Colégio não se responsabiliza pela
perda dos mesmos;
Comparecer às solenidades,culminâncias de projetos, festas e outros eventos promovidos
pelo estabelecimento.
Evitar ausentar-se da sala de aula durante as aulas, ou na troca de professores, exceto em
casos de extrema necessidade.

 

Ocupar-se, durante as aulas, com atividades alheias às mesmas ou portar material estranho
aos estudos;

Entrar ou sair de sala sem autorização do professor;
Ausentar-se do estabelecimento sem que esteja devidamente autorizado pela família e pelo
corpo técnico;
Comer durante as aulas;
Promover atividades extraclasse, campanhas, ou comércio de qualquer natureza,sem
autorização da Direção;
Fumar ou portar cigarros,ingerir bebidas alcoólicas, fazer uso de substâncias tóxicas,participar
de brigas ou tomar atitudes incompatíveis com o adequado comportamento social no interior,
na frente ou imediações do estabelecimento, nas atividades extraclasse ou quando se
encontrar uniformizado;
Difamar o nome e a imagemdo Colégio;
Usar sem autorização do professor o telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos durante
as aulas e avaliações.

      Obs.: O aluno deverá entregar o material inadequado à aula sempre que solicitado, e este será    
      devolvido posteriormente à família.

 

Fica proibido aos alunos:

Deveres:



Advertência oral;
Advertência por escrito;
Afastamento temporário da sala de aula (encaminhamento para atividade pedagógica)
comunicado à família;
Encaminhamento a outros profissionais (psicólogo, médico...);
Transferência de turma;
Transferência(colégio) consensual, mediante anuência dos pais.

A infração de qualquer dos deveres e a transgressão das proibições sujeitam o aluno, conforme a
gravidade da falta, às seguintes penalidades:

O aluno que for retirado de sala de aula pelo professor por comportamento inadequado,
dificultando o bom andamento da atividade pedagógica será encaminhado a Coordenação, onde
serão aplicadas as sanções devidas.

Processo Disciplinar

Horário de Aula

ENSINO MÉDIO

Início: 7h30      Término: 13h
Turno Vespertino: a definir dia(s) da semana
Início: 14h        Término: 16h50

Atrasos
A tolerância de atraso no 1º horário para a entrada em sala de aula é de 10 (dez) minutos. Em
caso de atraso superior a 10 minutos, o aluno entrará no Colégio e ficará em área reservada até o
início da 2ª aula.
O aluno também deve respeitar os horários de regresso do intervalo, bem como permanência em
sala de aula durante a troca de professores.
Havendo reincidência nos atrasos a família será notificada, visto que o atraso compromete o
desenvolvimento do aluno.

OBSERVAÇÕES:

Situações especiais, demandam acompanhamento e deverão ser informadas a Coordenação
Pedagógica.



Uniformes

Calça jeans azul ou preta (modelo básico);
Bermuda jeans azul marinho ou preto (no joelho);
Sandália, tênis ou sapato fechado de qualquer cor; (Não será permitido sandália aberta ou
sapato de salto).

O uso do uniforme escolar é obrigatório e imprescindível a permanência do aluno nas
instalações do Colégio. 

É fundamental que o aluno esteja devidamente fardado, seguindo as regras do Colégio.

Informamos que o uniforme somente deve ser comprado em lojas oficiais. Consulte informação
na Secretaria do Colégio, visto que será vetado o uso de fardamento que não esteja em
conformidade com os padrões de criação, cor, aplicação de marca e modelagem definidos pelo
colégio.
O nosso fardamento compõe-se de camisas de modelos variados para a escolha do aluno. A
mesma deverá ser usada com:

O uso de boné será permitido nas dependências do Colégio, com exceção da sala de aula.
Caso o aluno compareça com o uniforme escolar incompleto, os responsáveis serão
informados e o aluno encaminhado para retornar a sua residência.
Não será permitido o uso de calças cortadas bem como de enfeites que destoem do padrão
do uniforme.
Para as meninas, não será permitido o uso de camisas em tamanhos menores ao adequados,
de modo que fique com o abdômen a mostra. Também não será permitido o uso de short
curto ou saia.
Não será permitido o uso do uniforme deixando roupas íntimas à mostra.
É obrigatório o uso do uniforme escolar completo para a entrada do aluno no colégio, seja
para aula ou atividade extraclasse, seja no turno matutino ou no vespertino.
É obrigatório ouso do uniforme escolar completo para a participação de atividades
extraclasse realizadas fora do colégio ou aos sábados.

Observação sobre a fabricação: Qualquer empresa de confecção de roupas e fardamento pode
confeccionar e vender o uniforme do Colégio Impacto.Para tanto, a mesma deve procurar-nos
para receber as informações de padronagem (especificação de cor, aplicação de logomarca, etc.)
necessárias para a produção dos mesmos.

Observações importantes:



A cada ano atualizamos a proposta pedagógica com base nos dispositivos legais
que orientam a educação básica em nosso país. Essa é uma exigência da equipe
pedagógica IMPACTO: manter a tradição nos valores e ética, bem como a
renovação no uso de metodologias e tecnologias, que atendam ao mundo
globalizado e informatizado no qual nossos alunos estão inseridos.

PROJETOS PEDAGÓGICOS DO NOSSO COLÉGIO

HUMANISMO
                 MISSÃO

PRINCÍPIOS
               VALORES

                        CONFIANÇA
             AFETIVIDADE

                                     CONHECIMENTO

OLIMPACTO

Um evento único que estimula a prática do esporte e a vivência
da competição, como forma de promover o respeito, as regras e
disciplinas que devem ser inerentes a todo esportista.

O colégio Impacto levando em consideração a qualidade de
ensino que almejamos oferecer e levando em conta a
necessidade e a importância da leitura, pensamos em um
projeto que proporcione o estimulo a leitura. Tendo consciência
que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos
alunos do ato de ler, com o uso excessivo de celulares,
computadores, videogames, TV e, principalmente, a falta de
incentivo tem levado os nossos alunos a perderem o interesse
pela leitura.
Diante deste cenário que vivenciamos, a intenção desse projeto
é estimular os alunos no hábito da leitura, por consequência
desenvolver habilidades como interpretação e produção de
textos, ampliando o
conhecimento linguístico e cultural dos alunos, numa visão
crítica dos assuntos adquiridos dentro e fora da sala de aula.

PROJETO REDE DE LEITURA 

Aulões Interdisciplinares, Olimpíadas de Conhecimentos e Simulado.

OUTROS PROJETOS 



Espaço de Apoio Pedagógico
 PALCO
É um espaço em que professores e alunos participam de apresentações,
atividades e projetos culturais.

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA E QUÍMICA
A partir do manuseio de seus equipamentos e instrumentos, sempre
com orientação e supervisão do professor, os alunos colocam em
prática as informações vistas nas salas de aula, o que facilita e estimula
o aprendizado. O resultado é a fácil compreensão e assimilação da
disciplina.

 O Colégio prestará os primeiros cuidados, entrando imediatamente em
contato com a família por telefone, a fim de que a mesma possa tomar
as providências necessárias. A depender da gravidade do acidente o
Colégio encaminhará o aluno imediatamente para clínica ou hospital
indicado pelos pais na ficha de cadastro e avisará aos mesmos logo em
seguida.

Acidentes

Medicamentos
 A administração de medicamentos é feita em casos de ferimentos leves.
Para isso, consultamos a ficha do aluno, verificando alergias e a
indicação de medicações a ministrar. Em casos de febre ou outro
acontecimento, a família é sempre imediatamente comunicada para
encaminhamento das devidas providências.

Em casos especiais, onde se faz necessária a administração de
medicamentos no período das aulas, recomendamos que a família entre
em contato com o Colégio.

Mais uma vez, ressaltamos a importância em se manter o cadastro com
informações atualizadas sobre o aluno e a família.



 Observação: A família deve ficar ciente de que o colégio não presta quais quer tipos
de serviços de estacionamento, vigilância ou guarda de veículos automotores de
qualquer natureza,bicicletas e outros tipos de transporte, não assumindo, portanto,
a responsabilidade perante indenizações por danos, furtos, roubos, incêndios,
atropelamentos, colisões e outros eventos que venham a ocorrer, nas dependências
internas ou externas, cabendo,nestes casos, ao condutor e/ou proprietário do meio
de transporte, a exclusiva responsabilidade pela reparação dos danos.
Em caso de dúvidas sobre situações que não foram especificadas neste Manual, entre
em contato direto com a coordenadora do segmento ou com a direção do Colégio
para que possamos ajudá-los.

             GERAL: administrador@impactoaulasonline.com

       DIREÇÃO PEDAGÓGICA: Ana Raphaela Medina: armedina@impactoaulasonline.com

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA: Maria Fernanda C. Schurmann: mfcoelho@impactoaulasonline.com
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – ENSINO MÉDIO
Ariene Gradin Sampaio Bonatte: abonatte@impactoonline.com 

INSTAGRAM: @colegio_impacto

Permanência no colégio: O aluno somente poderá frequentar as dependências do
Colégio no turno vespertino (quando não houver aulas), com autorização da
coordenadora do segmento.

Trabalhos de grupo: Não é permitido usar as instalações do Colégio para a
realização de trabalhos de grupo fora do horário de aula. Recomendamos às
famílias que organizem a melhor forma de prover este relacionamento entre os
alunos.

Bens materiais: O Colégio não se responsabiliza pelos pertences trazidos pelos
alunos no interior do mesmo, em quaisquer de suas dependências ou nas saídas
para aula de campo, inclusive Chromebook.

Presença da família: A família assumirá o compromisso de se fazer presente no
Colégio todas as vezes que for feito o convite formal ou quando do interesse da
própria família,marcando previamente um horário.

SEGUE ABAIXO NOSSOS E-MAIL E TELEFONES DE CONTATO

(71) 3379-1011 / (71) 3379-1049 / (71) 3379-1125

mailto:administrador@impactoonline.com
mailto:armedina@impactoonline.com
mailto:mfcoelho@impactoonline.com
mailto:abonatte@impactoonline.com


DONNA STROUPE
CEO & FOUNDER

This space is where you can expound on why this
was created - by whom and for what purpose.

MELHORE SEUS HÁBITOS DE LEITURA
Procure se familiarizar com o vocabulário de cada componente
curricular, de modo que quando for estudá-lo, já saiba o que
significam os termos menos comuns.
Ao acabar o primeiro parágrafo, procure resumir a ideia principal nele
contido.
Antes de começar a ler, verifique os títulos e subtítulos dos capítulos
que você vai estudar.

MOTIVOS PARA INCENTIVAR A LEITURA

1. MUDA SUA VIDA
    2. LIGA O SENSO CRÍTICO NO MUNDO
        3. FACILITA A ESCRITA
            4. EMOCIONA E CAUSA IMPACTO
                 5. AUMENTA O VOCABULÁRIO
                      6. ESTIMULA A CRIATIVIDADE
                           7. AMPLIA O CONHECIMENTO GERAL
                               8. DESENVOLVE A IMAGINAÇÃO
                                    9. AUMENTA SEU PODER DE CONCENTRAÇÃO

DICAS IMPORTANTES PARA O ESTUDO

ESTUDAR NÃO É DECORAR
Você deve estudar compreendendo, pois só assim aprenderá
realmente. Memorizar também é importante para um bom
rendimento nos estudos, mas lembre-se: memorizar não é gravar
mecanicamente, mas sim gravar inteligentemente.

PLANEJE SEU ESTUDO PARA CADA SEMANA
Programe bem o seu tempo disponível, distribuindo para o estudo de
cada componente curricular, conforme as necessidades;
Procure estudar segundo esse programa,até isso se transformar num
hábito.



C O M O  E S T U D A R  P O R T U G U Ê S . . .

Leia, atentamente, o enunciado para não fugir do que é pedido.
Faça os exercícios de classe, solicitando ajuda do professor sempre que
precisar.
Corrija os exercícios realizados em casa, como em classe para que
estejam todos certos, seja no caderno ou na plataforma.
Faca o maior número possível de exercícios. Organize suas tarefas com
capricho.

C O M O  E S T U D A R  R E D A Ç Ã O . . .

Escreva com capricho, ordem e corretamente os exercícios de todas as
disciplinas, pois escrever corretamente é TREINO E HÁBITO.
Pense e reflita antes de escrever;
Sempre faça um rascunho de tudo que vai escrever;
Aplique as regras gramaticais, que orientam a maneira correta de
escrever;
Organize seu pensamento e esquematize os assuntos, observando:
início, desenvolvimento e conclusão partindo da palavra chave.

Procure descobriras causas de sua falta de concentração, ou seja, de
suas distrações;
Siga hábitos de estudos que ajudam a obter maior concentração;
Tire da cabeça,e mesmo da mesa, tudo que não está ligado ao seu
estudo, para não interferir na tarefa a que você se propõe.
Aprenda a fazer anotações durante as aulas.
Anote apenas o necessário, com suas próprias palavras.
Não perca a explicação do professor para copiar.
Faça anotações organizadas
Use o seu próprio sistema de abreviaturas.
Não jogue fora o tempo em que você está em uma aula.
Preste toda a atenção possível. Afaste distrações de qualquer espécie.
Peca explicação ao professor sempre que não entender algum assunto.

como estudar cada componente curricular



Releia o texto e grife as ideias principais; 
Observe o detalhe das ilustrações e desenhos;
Tente fazer experiências que o texto propõe sob a orientações do
professor em sala de aula ou laboratório.
Faça anotações em classe/casa;
Tente explicar com suas palavras o que leu e estudou.

C O M O  E S T U D A R  C I Ê N C I A S  N A T U R A I S . . .

Repita a palavra ou o texto inúmeras vezes até que as palavras lhe
sejam familiares; 
Procure usar dicionário para conhecer o significado das palavras;
Sempre que possível, fale com outras pessoas em inglês;
Esteja atento para leitura, escritas ortográfica, pronúncia, conversação.
Treine escrevendo as palavras que você tem dificuldade, várias vezes.
Depois tente escrevê-las sem consulta.

Tente entender o que diz cada parágrafo e grife as ideias principais;
Esquematize os assuntos depois de ler os textos várias vezes;
Utilize mapa conceitual na hora do estudo, pois ele ajuda muito nos seus
estudos; 
Tente explicar com suas palavras o que leu e o que ouviu;
Realize as atividades de casa como uma forma de fixar e exercitar os
conhecimentos adquiridos em sala;

C O M O  E S T U D A R  L Í N G U A  I N G L E S A . . .

C O M O  E S T U D A R  C I Ê N C I A S  H U M A N A S . . .

Acompanhe as aulas;
Faça os exercícios de classe, solicitado ajuda quando necessário;
Organize os cálculos com capricho;
Faça o maior número possível de exercícios.
Em relação aos problemas, faça o seguinte:
Leia-os com atenção,até entendê-los perfeitamente;
Analise, detalhadamente, se suas anotações estão certas;
Efetue os cálculos com máxima atenção;
Se não chegou ao resultado esperado, recomece-o com calma.

C O M O  E S T U D A R  M A T E M Á T I C A . . .



Local | horário | iluminação | silêncio;
Acompanhamento dos responsáveis
Conhecer o programa do sistema de notas
Estimular em casa leitura de periódicos; livros, revistas e outros
Levar os filhos a atividades culturais

Todo material didático estará disponível na Plataforma Educacional Geekie
One
ATIVA - Conteúdo didático 100% alinhado à BNCC, com metodologias
inovadoras pautadas em tendências mundiais.
PERSONALIZADA - Plano de Estudos Personalizado para cada estudante e
evidências para docentes focarem nas necessidades de cada aluno, aluna ou
turma.
CONECTADA – Com conteúdo hiper atualizado integrado às práticas
pedagógicas em um só lugar para otimizar a rotina de todo o colégio.
VISÍVEL – Gestão pedagógica baseada no acompanhamento de dados e
evidências em tempo real para diálogos com famílias e decisões 
 pedagógicas mais assertativas.

Novo Ensino Médio 

A Lei nº- 13.414/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
e estabeleceu uma mudança na estrutura do Ensino Médio, definindo uma
nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas
aos estudantes, os itinerários formativos, com foco nas áreas de
conhecimento. A mudança tem como objetivos aproximar os colégios à
realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e
complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade.
E o que são os itinerários formativos? Os itinerários são o conjunto de
disciplinas, oficinas e projetos, que são considerados a parte flexível da grade
curricular, com base no projeto de vida de cada aluno. Os alunos passarão
por todos os itinerários que forem direcionados a turma deles. 

 

P A R A  T E R  S U C E S S O  N A S  T A R E F A S  D E
C A S A  E  E S T U D O





Av. Luiz Tarquínio Pontes, 1486
 Pitangueiras, Lauro de Freitas - BA, 42701-450


