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Há escolas que são gaiolas e há escolas que 
são asas.

Escolas que são asas não amam pássaros 
engaiolados. O que elas amam são pássaros em 
voo. Existem para dar aos pássaros coragem para 
voar: Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, 
porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo 
não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.

Escolas que são gaiolas existem para que os 
pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros 
engaiolados  são pássaros  sob controle . 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde    
quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. 
Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos 
pássaros é o voo.

                                                                                                                          
Rubem Alves
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uma pessoa 

Seja bem-vindo(a)!!!
As portas estão abertas para que você se torne 

REALIZADA

Solidária ATUANTE

crítica Criativa AUTÔNOMA

LIVRE paraESCOLHER

Consciente do�seu�papel�na



Faça deste o melhor ano de sua vida!
Que você aproveite tudo o que o Universitas preparou 

em 2021!

A equipe Universitas deseja que este seja um ano muito produtivo. Com 
a colaboração de todos, podemos transformar este espaço num ambiente de 
crescimento e convivência agradável.
 Regimento Escolar Para que isso ocorra, não deixe de ler nosso que 
certamente o ajudará no processo de organização. Uma cópia integral dele 
encontra-se à disposição na Biblioteca, na Secretaria da Escola no site do  e 
colégio (na área restrita do aluno: utilize matrícula e senha). 

Aqui, abordaremos, resumidamente, apenas dois aspectos que dizem 
respeito diretamente a você, aluno(a): a   e o Conduta dos Alunos Processo de 
Avaliação. 

  O uso do uniforme é necessário para a identificação dos alunos, 
portanto, obrigatório. O uniforme é composto por camiseta não 
customizada, com a logomarca da escola.

Você deverá usá-lo para as aulas no período da manhã, nas atividades 
extras e esportivas que aconteçam dentro do colégio, na Revisão Parcial, nas 
aulas extras, nas provas, etc.

UNIFORME

CONDUTA DOS ALUNOS
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Caso perca alguma Prova Mensal, dirija-se à Secretaria e retire o 
Requerimento de Justificativa para realizá-la no dia previsto em calendário.

PONTUALIDADE

Fique atento(a): professor fechou a porta,  aluno não entra mais.

              
FREQUÊNCIA

O bom desempenho depende também da assiduidade. Não perca as 
aulas e evite faltar em dia de Provão. Se houver algum problema de saúde 
nesse período, o responsável deverá entrar com um requerimento na 
Secretaria num prazo de até 48 horas após a falta. 

O horário de início das aulas é às 7h20min. Cinco minutos antes 
(7h15min), tocará um sinal para que você se dirija à sala de aula. Às 7h20min, 
tocará um sinal para que o professor entre em classe e inicie a atividade do dia. 
Caso chegue atrasado(a), aguarde a 2ª aula nas dependências da escola.

Observe que para cada bimestre há um dia especial para provinhas 
mensais substitutivas e para as provas bimestrais. Falte apenas por um bom 
motivo. 

ATITUDES

Lembramos que a taxa cobrada para aluno faltoso no Provão é de       
R$ 40,00 e, nas provinhas, R$ 20,00. Se o aluno não recolher a taxa, não 
constará da relação de faltosos, o que significa que não haverá prova para 
ele. Não será cobrada taxa em caso de doença contagiosa. É necessário 
apresentar atestado médico.

Dentro da Escola: Nos corredores e pátios, é importante que se 
mantenha a conversa num tom moderado.

Dentro de Sala de Aula: Estar em sala de aula é participar. A atitude 
que não contribuir para o rendimento da aula será considerada inadequada. 
Dormir, estudar outra matéria, conversar, usar celular não são atitudes 
adequadas. A utilização de recursos eletrônicos é permitida com a autorização 
expressa do professor para fins pedagógicos. Se trouxer tais recursos, 
mantenha-os guardados em sua mochila durante as aulas.
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Em dia de PROVAS, você deverá deixá-los desligados no mural da 
parede específico para isso. Lembre-se: você é responsável por seus objetos.

Fora da Escola: Temos orgulho de nossa Escola, por isso estamos 
aqui. Quando trajamos o uniforme com o nome Universitas, devemos ter 
atitudes condizentes com a filosofia de trabalho nela desenvolvida. Portanto, 
fique na escola durante todo o período de aula (inclusive intervalos), evitando 
incomodar os vizinhos e ainda correr riscos de acidentes ou abordagem de 
estranhos. Importante: não permaneça no meio da rua (ela é passagem, 
não pátio da Escola).

 

PRESERVAÇÃO

É muito bom estudar num ambiente agradável. A escola é toda 
estruturada para oferecer o melhor para você. A equipe da limpeza, os 
inspetores, todos trabalham muito para manter o espaço limpo e organizado. 
Sua única tarefa é ajudar na conservação. Portanto, faça o lanche apenas no 
térreo, mantenha as salas de aula limpas, utilize os banheiros de forma 
adequada, conserve as cadeiras, carteiras e murais e incentive os colegas 
a fazerem o mesmo. Lembre-se: este espaço é de uso coletivo e cada um de 
nós é responsável por ele.

Quando a última árvore for derrubada, quando 
o último rio for envenenado, quando o último peixe for 
pescado, só então nos daremos conta de que dinheiro 
não se come. 

 Provérbio Indígena
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO

A avaliação visa, entre outros fins: diagnosticar e registrar o processo 
de aprendizagem de cada aluno, nas suas competências, habilidades e 
atitudes; possibilitar uma autoavaliação permanente e contínua para que as 
dificuldades sejam superadas em todos os passos do referido processo; 
fundamentar as decisões do Conselho de Classe referentes à necessidade de 
procedimentos de reforço e recuperação e ainda orientar os professores 
quanto ao planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares.

Nesse sentido, a Escola adota a Sistemática de Avaliação abaixo.

         Ao final de cada bimestre letivo, será atribuída uma nota, resultante de 
sua avaliação global. Essa nota será indicada por A; uma nota de Simulado, 
indicada por S, e a nota do Provão, indicada por P (prova dissertativa).

Vale lembrar que a avaliação do processo de ensino e aprendizagem 
envolve não somente a análise do conhecimento adquirido por você, aluno(a), 
mas também aspectos formativos, por meio da observação de suas atitudes 
referentes à presença às aulas, participação nas atividades pedagógicas e 
responsabilidade com que assume o cumprimento de seu papel de 
estudante.

a a
       Para a 1  e 2  séries, a nota bimestral (NB) será representada por uma 

nota de zero a dez (com uma casa decimal), resultante da média ponderada 
entre a nota obtida em  A,  S,  P  e  U, onde U é a nota do Projeto Unipolis.   

         Para a 3ª série, a nota bimestral NB será:

NB = 3.A+4.P+2.S+U

10

NB = 5.P+3.A+2.S

10
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           Caso seja maior, substituirá a anterior ao Processo de Recuperação.

3 . 6 + 4 . 4,5 + 2 . 5 + 6 = 5,2

Média bimestral  = 3.6 + 4.3 + 2.5 + 6 = 4,6

Nota de recuperação: 6

Novo cálculo do P:  3 + 6   =  4,5

Exemplo

                                    2              

                                            10

Média bimestral após a recuperação:  

10

Um aluno da 1ª ou 2ª série obteve A = 6, P = 3, S = 5 e U = 6.

           Ao final de cada bimestre letivo, não alcançada a NB = 5,0 em qualquer 
uma das disciplinas, o aluno estará sujeito a participar de um Processo de 
Recuperação. A nota obtida no Processo de Recuperação será indicada por R e 
a média bimestral (MB), após o processo de recuperação, será calculada para 

a a1  e 2  séries pela fórmula: 

 e para a 3ª série:

MB = 3A+4.

10

P+R
2  +2S + U

MB = 3A+5.

10

P+R
2  +2S
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1º bimestre: NB = 4,5

Exemplo:

Média final: 4,7
4º bimestre: NB = 5,0

Um aluno teve as seguintes médias bimestrais em Matemática:

3º bimestre: NB = 4,0

         O(a) aluno(a) será promovido(a) para a série seguinte ou terá 
concluído o curso se obtiver, em cada disciplina, no mínimo, a média final 
5,0 (cinco inteiros) e 75% de frequência.

       Se, ao final do ano letivo e após os estudos de recuperação efetuados  
bimestre a bimestre, o(a) aluno(a) não alcançar a média 5,0 inteiros 
(arredondamento para 5,0 apenas para notas inferiores a 5 e maiores ou 
iguais a 4,95) e obtiver  média igual ou  superior a 3,0 em até duas disciplinas, 
será encaminhado(a) para análise do Conselho de Classe, que decidirá pela 
manutenção da retenção ou pela aprovação, levando em conta aspectos 
qualitativos de seu desempenho como estudante. Tendo média inferior a 5,0 
em três ou mais disciplinas ou inferior a 3,0 em qualquer disciplina, estará 
automaticamente retido(a) na série, sem apreciação do Conselho. 

         Se a nota bimestral do 4º bimestre de uma disciplina for maior ou igual 
a cinco (5,0), sem que o aluno tenha participado do processo de recuperação, 
mas, se o aluno tiver média final dos quatro bimestres inferior a cinco (5,0), 
então ele poderá participar da prova de recuperação do 4º bimestre. 

2º bimestre: NB = 5,5

         A média final do aproveitamento será calculada pela média ponderada 
das notas bimestrais: 1º e 2º bimestres com peso 2; 3º e  4º bimestres com peso 
3.

        Importante: O processo de avaliação e recuperação ocorre bimestre a 
bimestre e, após a recuperação do 4º bimestre, está encerrado. O(a) aluno(a) 
passará pelo Conselho, respeitando-se os itens Regimentais, mas não haverá 
mais provas.

     Esse(a) aluno(a) terá o direito de fazer a prova de recuperação de 
Matemática do 4º bimestre.
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Matemática: Teoria: Simões (4 aulas)

História: Marco A (2 aulas)

as
1  séries

               (1 aula)Gramática: Marco L 

Geografia: Carolina (2 aulas)

                 Laboratório: Walace (1 aula)

Inglês: Marco L  (1 aula)

 Química: Teoria: Bumba  (3 aulas)

Informações detalhadas sobre Professores e suas 

                    

Física: Teoria: André Vilela  (3 aulas)

Língua Portuguesa e Literatura: Gisele (4 aulas)

Professores/Disciplinas/Número de aulas

Biologia: Teoria: Alessandro (3 aulas)

             Laboratório: Luiz Fernando (1 aula)

                  Laboratório: Cristina (1 aula)

respectivas disciplinas para 2021

                       Laboratório: Raquel (1 aula)

Filosofia: Gabriela  (1 aula)

Sociologia: Éleéfe (1 aula)

Educação Física: Marcelo             (1 aula)
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as
2  séries

                 Laboratório: Walace (1 aula)

Língua Portuguesa: Gisele (2 aulas)
               Literatura: Sílvia (2 aulas)

Biologia: Teoria: Thiago   (3 aulas)

Química: Teoria: Waldemar (3 aulas)
                 Laboratório: Maurício (1 aula)

Física: Teoria: André Vilela (3 aulas)
             Laboratório: André Vilela (1 aula)

                    

História: Éleéfe  (2 aulas)
                 
Geografia: Eduardo (2 aulas)

Filosofia: Gabriela (1 aula)

Educação Artística: Carmem          (1 aula)

                       Laboratório: Raquel (1 aula)

Saúde e Sexualidade: Patrícia (1 aula)

Matemática: Teoria: Xavier (3 aulas)

         

Sociologia: Beto (1 aula)

Inglês: Marco L (1 aula)

Matemática Aplicada: Raquel   (1 aula)
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Química 1: Marco F 

as
3  séries

Biologia: Alessandro 

Língua Portuguesa: Gisele

Literatura: Sílvia 

                Thiago

Química 2: Maurício 

Física: Evaldo 

Matemática: Zoraide 

História: Reinaldo 
                Éleéfe    

Filosofia: Beto 

Inglês: Marco L 

Sociologia: Beto 

Geografia: Eduardo 
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 Cora Coralina

Todos estamos matriculados na escola da vida, 
onde o mestre é o tempo. 



Estrutura física da Escola 

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA

1. Localize-se e conheça as pessoas que podem colaborar com 
você em 2021.

UNIDADE I

(Prédio 226)
UNIDADE II

(Prédio 229)

Portaria

Recepção

Secretaria

Diretoria
Secretaria Pedagógica

Orientação Educacional

Coordenação Pedagógica

Sala dos Professores

Salas de Aula
Laboratórios

Pátio

Xerox (somente uso interno)

Sanitários

Portaria

Mantenedora

Administração

Setor de Matrículas
Tesouraria

Orientação Educacional

Salas de Aula

Anfiteatros

Biblioteca
Ginásio de Esportes

Observatório Atronômico

Cantina

Sanitários / Vestiários
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2. Nas diversas situações, como agir e a quem se dirigir?
 

Faltou aos "provões"?

Tesouraria: Gisele

Para realizar os provões, vá à 
Secretaria, retire o documento de 
j u s t i fi c a t i v a  d e  f a l t a .  O 
Responsável deverá preencher e 
a s s i n a r.  V á  a o   s e t o r  d e 
Administração e recolha a taxa 
de R$ 40,00, no prazo de até 48 
horas.  Só assim seu nome 
constará da relação de faltosos. 

Secretaria: Sandra e Jacqueline 

Perdeu algum objeto ou material 
escolar?

Inspetoras: Ana Cláudia, Sílvia 
e Lucimar

Procure a inspetora de alunos que 
o(a) levará até a seção “Achados e 
Perdidos”.

Necessita de outro tipo de 
declaração?

Procure a Secretaria que a 
providenciará no prazo de 2 dias 
mediante o pagamento de uma 
taxa de R$ 5,00 (recolhida na 
Tesouraria).

Quer participar de excursões? Fique atento(a) à divulgação nos 
murais e no site, retire a circular 
n a  R e c e p ç ã o  e  e f e t u e  o 
pagamento na Tesouraria.

Tesouraria: Gisele
Recepção: Lúcia e Tânia

Aluno(a) de 3ª série, quer obter 
informações e opinar sobre a 
Formatura?

Dirija-se aos dois representantes 
eleitos pela classe que farão parte 
da Comissão de Formatura.
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Deseja entregar atestados 
médicos?

Procure a Secretaria. A secretária 
fará o encaminhamento do 
atestado para o setor ou para a 
pessoa competente.

Faltou e não entregou trabalhos 
ou perdeu “provinhas”?

Para realizar as provinhas, vá à 
Secretaria, retire o documento de 
j u s t i fi c a t i v a  d e  f a l t a .  O 
Responsável deverá preencher e 
a s s i n a r.  V á  a o   s e t o r  d e 
Administração e recolha a taxa 
de R$ 20,00. Só assim seu nome 
constará da relação de faltosos. 

Intercâmbio? Procure a Secretaria, solicite a 
documentação necessária que 
estará disponível, no prazo de 10 
dias, mediante o pagamento de 
uma taxa de R$ 25,00 (recolhida 
na Tesouraria).

Deseja retirar seu Histórico 
Escolar (por transferência ou 
conclusão)?

Procure a Secretaria. Ele só será 
entregue se você não estiver 
devendo documentos solicitados 
no período de matrícula.

Dificuldades na aprendizagem, 
não está entendendo o que o 
professor explica?

Participe dos grupos de estudo e 
dos plantões de dúvidas  (fique 
atento(a) aos avisos).
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Dificuldades para se organizar e 
desenvolver hábitos de estudo, 
problemas na adaptação ao 
colégio, situações de mal-estar, 
dor de cabeça, dispensa, ou 
mesmo problemas referentes às 
questões disciplinares?

as
Profª Virgínia (3  séries)

as asProfª Stella  (1 e 2  séries)

P r o c u r e  a  O r i e n t a d o r a 
Educacional.

P rec i sa  r e so lve r  ques tões 
administrativas em geral, tirar 
dúvidas, obter informações, fazer 
reivindicações e dar sugestões?

Procure a Direção.

Profª Ana Cecília Marczak 
Birkett (Diretora)

P r e c i s a  d e  u m  a m b i e n t e 
agradável e tranquilo, repleto de 
possibilidades para o estudo?

A p r o v e i t e  o  e s p a ç o  d a 
Biblioteca. 

Sílvia Rejane (CRB: 8-6718)

Ana Paula

Necessita de algum apoio ou 
esclarecimento na área de 
Informática? Renato

Procure o CPD.

Quer informações sobre salas 
onde estão acontecendo ativi-
dades diversificadas ou auxílio 
para localizar funcionários pelo 
colégio?

Fale com Alex, Dino ou Célio 
(Portaria).

Obs.: As taxas cobradas para os serviços de Secretaria serão direcionadas para a 
remuneração dos professores-aplicadores e para o Núcleo de Ação Social, visando à 
realização dos vários projetos já implantados.
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Humanas: Profª Regina Célia Rodrigues Sousa

Biológicas: Prof. Carlos Henrique Ramalho

Exatas:  Prof. Elias Silvestre e Prof. Vincenzo Bongiovanni

Horário de funcionamento dos setores

Ouvidoria online:

ouvidoria1@universitasensinomedio.com.br

3. Você pode contar, ainda, com: 

as 1 séries – Prof. Elias Silvestre

as 
  2 séries – Profª Elizabeth de Moura Pereira Gerbi
  ouvidoria2@universitasensinomedio.com.br

as      3  séries – Prof. Vincenzo Bongiovanni
ouvidoria3@universitasensinomedio.com.br

Mantenedores Coordenadores Pedagógicos: Prof. Vincenzo 
Bongiovanni, Profª Regina Célia Rodrigues Sousa e Profª Elizabeth 
de Moura Pereira Gerbi

Mantenedores COORDENADORES de Área:

Secretaria  7h às 13h e 14h às 17h15 

Tesouraria  8h às 12h e 14h às 18h 

Diretoria  7h às 13h 

Biblioteca  7h30 às 18h 
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8h às 12h30 e 14h às 16h30

17h30
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* Matemática para as Olimpíadas

as6  feiras, das 13h30 às 15h10

2.  Aulas Optativas

Não deixe de participar de tudo o que 

* Prática Musical  

* Prática Esportiva

* Geometria para os Vestibulares  (curso anual)

 Deseja exercitar o processo de escolha e vivenciar diferentes áreas do 
conhecimento ampliando seu currículo e a qualidade de sua formação? Então 
não deixe de participar das Aulas Optativas. 

1º bimestre

as3  feiras, das 13h30 às 15h

* Filosofia e Sociologia integradas para os vestibulares

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO

Você pode participar das atividades esportivas sempre no período oposto 
ao que estuda. Confira os horários nos murais das salas de aula, reúna seus 
amigos e aproveite! 

   1. Ginásio de Esportes

a escola lhe proporciona.

as
4  feiras, das 13h30 às 15h

as as
3   e  6  feiras, das 13h30 às 15h  

as as as 2 , 4  e 5  feiras,  das 13h30 às 16h30,  no ginásio 



Redação – Profª Victória

Física e Matemática – Profª Raquel

Biologia – Prof. Thiago

3ª feira, das 15h30 às 17h

 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, das 13h30 às 16h

PLANTÃO DE DÚVIDAS

a2  e 4ª feira, das 13h30 às 15h30

Química – Prof. Guita

6ª feira, das 15h30 às 17 h30

3ª feira, das 13h às 14h30

Local: Biblioteca 

Os horários dos demais bimestres serão divulgados em abril.

*Astronomia 
as

6  feiras, das 19h às 22h  (uma vez por mês)
 
*Voluntariado   
Dia a ser combinado com o professor
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O professor se liga à eternidade. Ele nunca sabe 
quando cessa a sua influência. 

Henry Adams



O  Colégio Universitas oferece um curso de Revisão para alunos 
as

das 3  séries do Ensino Médio. É um curso planejado para revisar somente 
conteúdos das duas primeiras séries. Enquanto o cursinho tradicional revisa 
conteúdos das três séries em 6 períodos (de segunda a sexta), esse curso 
apresenta uma carga horária mais leve (três períodos) para que os alunos 
possam se dedicar também ao estudo das disciplinas da terceira série. O curso 
terá início no mês de fevereiro e terminará no mês de novembro.  Nas semanas 
dos “Provões” e dos “simulados” tipo ENEM, não haverá aula de revisão. 

(14 aulas semanais / 27 semanas / 378 aulas anuais)

Curso de Revisão para o Vestibular  
Revisão Parcial

Calendário do curso 

Todas as flores do futuro estão contidas nas 
sementes de hoje. 

 Provérbio Chinês
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2ª feira 4ª feira  5ª feira  

1º Bim 22/2, 1/3, 8/3,15/3, 22/3, 
29/3,5/4, 12/4 

24/2, 3/3,10/3,17/3  
24/3, 31/3, 7/4  

25/2, 4/3, 11/3, 18/3,  
25/3, 8/4  

2º Bim 26/4, 3/5, 10/5,17/5, 
24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 

28/4, 5/5,12/5, 26/5,  
2/6, 9/6, 16/6  

22/4,29/4, 6/5,13/5,  
20/5, 10/6, 17/6  

3º Bim 
2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 
30/8, 13/9, 

4/8, 11/8, 18/8, 25/8,  
15/9, 

5/8, 12/8,  19/8, 26/8,  
3/9, 9/9, 16/9,  

4º Bim 
27/9, 4/10, 18/10, 25/10, 
8/11 

29/9, 6/10,13/10, 20/10, 
3/11, 10/11, 17/11, 1/12  

30/9, 7/10,14/10,  
21/10, 28/10, 4/11, 11/11  

Segunda-feira  
13h30 às 15h  Física  

15h15 às 16h45 Biologia  
  

Quarta-feira  
13h30 às 15h Português  

15h15 às 16h45 Geografia  
16h45 às 17h30 História  

  

Quinta-feira  
13h30 às 15h  Matemática  
15h15 às 16h45 Química  
16h45 às 17h30 História  

  

22/4, 29/4, 6/5, 13/5,

2
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HORÁRIO 

1º bimestre 
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2º bimestre

25



3º bimestre

26



4º bimestre
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Albert Einstein  

A percepção do desconhecido é a 
mais fascinante  das experiências. O homem 
que não tem os olhos abertos para o 
misterioso passará pela vida sem ver nada.



Rua Vereador Henrique Soler, 226 / 229  Ponta da Praia–
11030-011  Santos/SP–

Tel.: (13) 3269-0000

www.universitasensinomedio.com.br

universitasemuniversitasem
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