Prezado Aluno,

Mais um ano escolar se inicia e para a Rezende Rammel é uma honra ter você como parte deste
grupo vencedor.
Em 2022 completamos 90 anos e nossa trajetória é marcada por histórias de sucesso na formação
dos melhores profissionais técnicos do Brasil. A partir de agora, você também é membro desta
instituição reconhecida pelos conselhos regionais e federais das áreas tecnológicas e educacionais,
assim como pelas maiores empresas e indústrias nacionais, multinacionais e até internacionais.
No entanto, é absolutamente imprescindível que você faça a sua parte! Você, aluno, deve saber
exatamente o que deseja para seu futuro para que possa busca-lo em todas as suas ações com foco
e muita maturidade, proveniente dos campeões. Não há espaço para distração! Não há tempo a
perder! Enquanto você perde seu foco, outro já atingiu o lugar que você desejava! Você tem o
privilégio de estar em uma instituição renomada e capacitada para te levar ao topo na carreira
escolhida. Sua Escola oferece todo o suporte necessário para o percurso até o seu objetivo, basta
você querer! Pense nisso!
No Manual do Aluno contém todas as orientações necessárias para nortear sua jornada ao longo
deste ano. Além do Manual, você também pode contar com a Coordenação Pedagógica, presente
diariamente na escola; com a equipe de atendimento na Secretaria e com nosso grupo de
professores.
Sucesso e muito aprendizado! É o que desejamos para você!

M A N U A L D O A L U N O

D I R E T R I Z E S
1)

2 0 2 2 - 1ª,2ª e 3ª séries

UNIFORME

Para os alunos de Ensino Médio é obrigatório o uso de uniforme completo:
✓ camisa da escola;
✓ calça ou bermuda jeans lisa azul escuro (não podendo ser de tactel, malha,
moletom ou similar, assim como não deve ter bordados ou rasgados).
A bermuda deve ser na altura do joelho;
✓

calçado - deverá ser tênis (Não é permitido o uso de chinelos ou sandálias)

→ Nas dependências da escola não é permitido o uso de boné.
→ É obrigatório o uso de jaleco azul-marinho nos cursos de Informática, Mecânica e
Mecatrônica. Para o curso técnico de Química o jaleco deverá ser branco e de mangas
compridas.

2)

HORÁRIOS

Aulas – Turno da Manhã

Das 7h às 13h10**

**Os horários de entrada e saída de cada turma podem variar dentro deste período, de
acordo com a série e o curso. Verifique o horário de aulas da sua turma.
Atenção:
•

Você poderá entrar na Escola com até 15 minutos de atraso, a contar do primeiro tempo
de aula. Após este horário, encaminhe-se à Secretaria para receber uma autorização
para entrar em sala após a 1ª troca de professores.

•

Não será permitida a sua entrada na Escola após o término do 2º (segundo) tempo.

•

No 4º atraso mensal, você levará para casa uma advertência por escrito que deverá ser
trazida no dia seguinte assinada por seu responsável. Caso não a traga, você não poderá
assistir às aulas, mesmo que chegue sem atraso.

•

No 5º atraso mensal, sua entrada não mais será permitida.

•

Caso seu atraso ocorra em um dia que houver mais de 3 (três) aulas seguidas da mesma
disciplina, o horário de sua entrada ficará a critério do professor.

•

A saída da Escola antes do horário de encerramento das aulas só será permitida com
autorização de seus responsáveis por escrito ou por telefone (com confirmação de
dados).

•

Caso seja autorizada a sua liberação antes do fim das aulas, você não poderá retornar no
mesmo dia.

•

Horário de funcionamento em 2022:

de 2ª a 6ª – das 7h às 18h
sábados – das 8h às 12h30

Secretaria
Coordenação Pedagógica
Orientação Educacional

Atendimento somente mediante agendamento*

Atendimento somente mediante agendamento*

*Para um atendimento de qualidade e sem prejuízos ao planejamento,
você deverá agendar um horário!

3)

NORMAS DISCIPLINARES

•

É proibido usar celular em sala de aula. Em situações de urgência você poderá utilizar os
telefones da secretaria da escola. Se o seu responsável necessitar lhe dar algum recado,
poderá entrar em contato com a escola e solicitar que o recado seja transmitido.

•

É proibido o uso de Ipod, tablets ou quaisquer jogos durante as aulas.

•

Smartphones e celulares não podem ser utilizados em aula ou em período de provas. Você
só poderá entrar em sala para realizar a prova após desligar o celular e guardá-lo na
mochila. Se for encontrado utilizando algum destes aparelhos em local ou período
inadequado, recolheremos o equipamento para entregá-lo ao seu responsável.

•

Traga apenas o necessário! A escola não se responsabiliza por objetos extraviados. Cuide
do que é seu!

•

É proibido fumar nas dependências da Escola.

•

Atos de indisciplina na Escola serão tratados de acordo com a gravidade da infração, a
critério da Direção e Equipe Pedagógica, conforme previsto no Regimento Escolar.

•

Recebendo mais de 4 (quatro) advertências por indisciplina ou 6 (seis) dias de suspensão,
sua matrícula não será renovada para o ano letivo seguinte, ou você será convidado a
transferir-se ainda durante o ano letivo corrente.

4)

AVALIAÇÃO

Quanto ao critério de avaliação bimestral:
•

As avaliações dos 1º, 2º e 3º bimestres serão compostas de diferentes momentos avaliativos,
cujo valor máximo de cada instrumento será de 10,0 (dez) pontos. As avaliações poderão ser
marcadas pelo professor e/ou pela instituição.

•

A avaliação de 4º bimestre será uma prova única agendada pela coordenação.

•

Para obter a média final do aluno, as notas dos quatro bimestres devem ser somadas à nota
obtida na mostra correspondente à disciplina e este total deve ser dividido por 5 (cinco).

•

A média mínima para a aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis).

•

Existem disciplinas na matriz curricular em que as avaliações podem não constar do cronograma
de provas bimestrais divulgado pela coordenação. Neste caso, o professor irá estipular a
avaliação diretamente com os alunos em sala de aula.

•

O aluno deverá obter, ao final do 4º bimestre, 30 (trinta) pontos, de modo que o cálculo seja
feito considerando peso 1 (um) para todos os bimestres.

BOLETIM ESCOLAR
DISCIPLINA

1º BIM.

2º BIM.

3º BIM.

4º BIM.

MOSTRA

TOTAL DE PONTOS

MÉDIA FINAL

RESULTADO

Disciplina de
Núcleo Comum

6,0

8,0

4,0

5,0

8,5

31,5

6,5

Aprovado

Disciplina de
Núcleo Técnico

5,0

6,0

5,0

5,5

8,5

30,0

6,0

Aprovado

Disciplina de
Núcleo Comum

7,0

5,0

4,0

3,0

9,0

28,0

5,5

Recuperação

Disciplina de
Núcleo Técnico

5,5

5,0

4,0

4,0

9,0

27,5

5,5

Recuperação

• As datas das provas são marcadas pela Escola.
Obs: É importante ressaltar que o boletim fica disponível no site da escola www.etrr.com.br

•

Horário de provas do Ensino Médio:

Das 8h às 9h (1prova)
1ª séries
Das 8h às 10h (2 provas)

2ª e 3ª série

Das 10h30 às 11h30min. (1 prova)
Das 10h30 às 12h30min. (2 provas)

5)

RECUPERAÇÃO PARALELA

•

A nota de cada bimestre valerá como recuperação paralela para o bimestre anterior, desde que
seja superior.

•

A recuperação paralela ocorre da seguinte maneira: a nota do bimestre é somada à nota da prova
do bimestre anterior e dividida por 2 (dois), criando uma nova média para o bimestre anterior.

• As notas da Mostra não realizam recuperação paralela com as notas dos bimestres anteriores.

•

Será desconsiderada a nota obtida pela recuperação paralela que seja inferior a do bimestre
anterior. A recuperação paralela existe apenas para te ajudar, valorizando seu progresso de um
bimestre para o outro.

Observe o exemplo:
EXEMPLO 1

EXEMPLO 2

Nota no 1º bimestre = 3,0

Nota no 1º bimestre = 5,0

Nota no 2º bimestre = 7,0

Nota no 2º bimestre = 7,0

A nota do 1º bimestre será alterada para 5,0

A nota do 1º bimestre será alterada para 6,0

6)
•

RECUPERAÇÃO FINAL

Você poderá realizar provas de recuperação em até 10 (dez) disciplinas, desde que sejam
5 (cinco) referentes ao Ensino Médio e 5 (cinco) ao Ensino Técnico. Destas, apenas 6
(seis) poderão ser levadas à série seguinte como dependência, desde que sejam 3 (três)
do Ensino Médio e 3 (três) do Ensino Técnico.
CASO O ALUNO FIQUE EM MAIS DE 5 (cinco)
RECUPERAÇÕES DE UM MESMO NÚCLEO, ESTARÁ
AUTOMATICAMENTE REPROVADO NA SÉRIE.

•

Não obtendo 30 (trinta) pontos, mas obtendo 20 (vinte) pontos ou mais após a exclusão
do bimestre de menor rendimento, entrará em regime de Recuperação Final.

•

O aluno com menos de 20 (vinte) pontos estará definitivamente reprovado no
componente curricular.

7)

DEPENDÊNCIA/ADAPTAÇÃO

• Desde que você fique reprovado em no máximo 6 (seis) disciplinas, sendo 3 (três) do
Ensino Médio e 3 (três) do Ensino Técnico, poderá ser promovido a série seguinte com
dependência(s).
• Caso haja disciplinas sequenciais (ex.: Matemática I e Matemática II), você deverá
cursá-las concomitantemente. Ex.: o aluno é aprovado e promovido à 2ª série, levando a
dependência de Matemática I. Neste caso, o aluno deverá cursar a Matemática I
(dependência) e a Matemática II, concomitantemente.
• Cabe a você e/ou a seu responsável observar no resultado final a existência de
disciplina(s) que deverão ser cursadas em regime de dependência e buscar o horário de sua
dependência no contra turno. A coordenação pedagógica poderá ajudar. Consulte-a!
• Após a conclusão da última série ou período, ainda havendo dependência de alguma
disciplina, você deverá matricular-se imediatamente na série ou período seguinte. Um
afastamento de mais de 6 (seis) meses acarretará a necessidade de cursar as adaptações
do currículo, caso haja mudança na matriz curricular do curso.
• Cada componente curricular cursado em regime de dependência acrescerá ao valor das
mensalidades um percentual a ser divulgado anualmente. Este percentual varia de acordo
com a modalidade da disciplina, conforme contrato de prestação de serviços educacionais.
• Para as disciplinas cursadas em regime de dependência, não são contabilizadas as médias
obtidas nas Mostras Cultural e Tecnológica. Neste caso, é necessário que você totalize
apenas 24 (vinte e quatro) pontos ao final do ano letivo através das 4 (quatro) avaliações
anuais.

8)
•

FREQUÊNCIA

De acordo com a Lei 9394/96 e com a deliberação CEE nº 241/99, você será aprovado
quanto à assiduidade, se a frequência for igual ou superior a 75% na totalidade das
disciplinas.
✓ Se a frequência for inferior a 75%, será necessária a realização de provas de
reclassificação das disciplinas em que obtiver percentual de faltas superior a 25%,
tendo que obrigatoriamente obter nota superior a 6,0 (seis), caso contrário estará
automaticamente reprovado na disciplina. No caso de recuperação
(reclassificação) apenas em função de frequência, não há limite de disciplinas.
9)

AULA DE APOIO

Você poderá contar com mais um recurso para reforçar os estudos: ao constatar a
necessidade, a Coordenação Pedagógica programará Aulas de Apoio para os alunos que tiverem
interesse. Estas aulas não são obrigatórias e tem como objetivo reforçar a matéria dada no
bimestre anterior. As aulas são cobradas, de acordo com valor a ser divulgado posteriormente.
As turmas somente serão formadas se obtiverem um mínimo de 6 (seis) alunos inscritos.

10) REVISÃO DE PROVAS
A revisão das provas é sempre realizada durante as aulas, na semana seguinte às provas.
NÃO HAVERÁ REVISÃO DE PROVA FORA DA DATA PREVISTA PELA ESCOLA. Durante
esta revisão em sala de aula, você deverá tirar suas dúvidas, pois após a entrega das provas
pelo professor não serão aceitas reivindicações. As provas deverão ser feitas e entregues à
caneta (azul ou preta).

11) MATERIAL DIDÁTICO
• O material didático é de uso individual e obrigatório. A falta do material adequado
prejudica o seu rendimento e o desenvolvimento coletivo das aulas.
• Será retido na coordenação qualquer material reproduzido de forma não autorizada.

12) 2ª CHAMADA

•

O pedido de 2ª chamada deverá ser efetuado na Secretaria até cinco dias úteis após a
realização da prova perdida, exceto a 4ª avaliação que terá o prazo de 24h.

•

Não serão aceitos pedidos de 2ª chamada após este prazo.

•

O pedido pode ser feito pelo próprio aluno, por seu responsável ou algum representante,
caso o aluno não possa comparecer à Escola neste período. A liberação da prova de 2ª
chamada obedecerá aos seguintes critérios:
1. Estará absolutamente isento de pagamento o aluno que apresentar
comprovante de serviço militar ou intimação judicial;
2. Pagará uma taxa de R$25,00 o aluno que apresentar atestado médico ou
declaração de trabalho;
3. Pagará uma taxa de R$40,00 o aluno que faltar a prova sem apresentar
nenhum comprovante válido.

•

O aluno que faltar testes ou trabalhos aplicados durante as aulas, deverá preencher um
formulário de justificativa de ausência na secretaria da escola e apresentar
comprovante até 5 (cinco) dias após a data do teste ou trabalho aplicado. É de
responsabilidade da coordenação pedagógica o deferimento da justificativa, tendo em
vista a validade do documento e a data da solicitação.

•

No caso de deferimento, a nota do trabalho ou teste perdido será incluída no valor da
prova bimestral, sem prejuízos ao aluno.

• O período de 2ª chamada de cada bimestre já está previsto em calendário
(PLANEJAMENTO 2022).
• 2ª chamada de trabalhos ou seminários será feita apenas através de PROVA e deverá
ser solicitada na secretaria, seguindo os procedimentos normais já mencionados.
NÃO HAVERÁ 3ª CHAMADA.

• Para a realização da 2ª chamada de avaliação prática, o aluno deverá solicitar uma 2ª
chamada na secretaria e realizar o devido pagamento de acordo com a análise feita pela
coordenação. De posse de seu comprovante de pagamento, o aluno deverá procurar a
coordenação pedagógica que agendará com o professor da disciplina uma nova data para a
realização da prova, escrita ou prática, que pode acontecer dentro do horário de aula ou em
turno diferente, lembrando que o prazo para solicitar prova de segunda chamada é de 5
(cinco) dias úteis após a realização da prova perdida.

13) ESTÁGIO
O estágio não é obrigatório para a conclusão dos cursos técnicos da ETRR. Apesar de
não haver obrigatoriedade, o aluno poderá estagiar em qualquer série para aprofundar
seus conhecimentos técnicos e adquirir experiência profissional, desde que não
prejudique seu desenvolvimento nos estudos.

14) DISPENSA DE MATÉRIAS:
•

O aluno de Ensino Médio poderá ser dispensado de disciplinas já cursadas, exceto:
Matemática, Física e Língua Portuguesa, desde que apresente o histórico escolar do
Ensino Médio e o conteúdo programático de cada disciplina que desejar obter dispensa.

•

A dispensa de matérias deverá ser solicitada por escrito na Secretaria da Escola até o
último dia útil anterior ao início das primeiras provas bimestrais.

•

É necessário comparecer à secretaria a fim de obter o resultado de sua solicitação.

•

Durante o período de análise da solicitação de dispensa, você deverá cursar normalmente
a disciplina até que seja deferida sua solicitação.
15) EDUCAÇÃO FÍSICA

•

A frequência nas aulas é obrigatória para todos os alunos

Atenção:
O uso de vestimenta adequada é obrigatório durante as aulas:
✓ Blusa da escola ou camisa de malha branca lisa;
✓ Bermuda ou calça, preta ou azul marinho, de qualquer malha flexível que não prejudique
os movimentos;
✓ Tênis;
✓ Cabelos longos devem estar presos;
✓ Acessórios como brincos, pulseiras ou colares não devem ser utilizados durante as aulas.
Essa exigência não é feita sem motivo: as aulas práticas necessitam de roupas
confortáveis que permitam ao aluno a execução de movimentos. Além disso, o uso de
acessórios pode fazer com que o aluno se machuque durante a atividade, caso um brinco
seja puxado, ou um colar enroscado.
•

Não totalizando os 30 pontos ao final do período, mas tendo realizado/cumprido com
as atividades propostas sejam elas práticas ou teóricas de ao menos um bimestre, você
estará em recuperação.

•

Esta recuperação será composta de dois instrumentos avaliativos, teórico e prático, no
decorrer do período de aulas e provas de recuperação, conforme consta do calendário
acadêmico do ano letivo vigente.
CURIOSIDADE IMPORTANTE:

Se você estiver concluindo o curso Mecânica ou Mecatrônica poderá fazer a
complementação em quaisquer destes cursos mencionados em apenas 6 (seis) meses.
Assim é possível ter mais de um registro no CFT, aumentando suas perspectivas
profissionais!

