
  
 
 
 
 
 
 

 

 

COMPROMISSO 
Todos os alunos matriculados no Colégio IBPI e suas famílias 
comprometem-se a acatar as normas e determinações do 
Regimento Escolar, assim como as da Direção e 
Coordenações. 
                                   
SECRETARIA 
Funcionamento: segunda a sexta, das 10 às 16 horas.  
Prazos para expedição de documentos: 
Declarações: 3 dias úteis; Históricos: 30 dias úteis. 
Alunos novos deverão apresentar toda documentação 
pendente na matrícula até o dia 25/03/2022 ou poderão ter 
a sua matrícula cancelada. 
 
UNIFORME 
O uniforme é composto de calça jeans azul ou preta, e camisa 
e agasalho com logomarca do Colégio IBPI. Não sendo 
permitido o uso de camisa regata, short, saia, calça de 
moletom, chinelo, sandália e outras vestimentas em desacordo 
com o ambiente escolar. 

SISTEMA DE VÍDEO  
O Colégio é equipado com sistema de monitoramento interno 
de vídeo. 

FREQUÊNCIA ÀS AULAS 
A frequência às aulas é obrigatória. Será considerado 
REPROVADO o aluno com frequência inferior a 75% das 
atividades programadas, independentemente dos resultados 
obtidos ao longo do ano letivo. 
 
ENTRADA 
No turno da tarde as aulas iniciam às 13:00 horas.  
 
ATRASOS 
Os alunos atrasados deverão justificar o atraso na 
coordenação e só poderão entrar no 2º tempo.  Serão 
permitidos apenas três atrasos por mês. No retorno do intervalo 
não será permitido atrasos.                         
 
SAÍDA DE SALA DE AULA 
Só é permitido sair de sala com autorização do professor.  Não 
serão permitidas saídas da sala nos 15 minutos iniciais e finais 
de cada aula. 
 
DISPENSA DAS AULAS 
Tanto a entrada como saída do aluno fora do horário normal só 
será permitida por motivo justo a pedido do responsável. Caso 
o aluno passe mal, a coordenação entrará em contato com o 
responsável. 

OBJETOS PESSOAIS 
O Colégio não se responsabiliza por objetos perdidos nas 
suas dependências e muito menos os indeniza. Pedimos 
aos alunos que não tragam objetos de valor e marquem 
seus pertences para facilitar a localização em caso de 
extravio. Informamos que não é permitido em sala de aula 
o uso de aparelhos eletrônicos como players, ou similares.  
 
CELULARES (Lei 4738/08 Câmara Municipal RJ) 
Não é permitido o uso de aparelhos celulares durante as 
aulas, inclusive nos banheiros e corredores. Durante o 
horário das aulas os celulares deverão permanecer 
desligados. Alunos que insistirem em usa-los, terão, os 
mesmos retidos e somente serão devolvidos aos 
responsáveis, caso o responsável precise entrar em 
contato com o aluno, o Colégio disponibiliza o telefone 
da coordenação: 21.3325.9038. 
 
ESTACIONAMENTO 
O Colégio não se responsabiliza pela utilização do 
estacionamento do Condomínio América Mall, informamos 
que o estacionamento de veículos é pago, e que as 
bicicletas e motos não são controladas e também não estão 
cobertas por seguro. 
 
ATITUDES 
Não é permitido nenhum tipo de agressão, física ou verbal, 
dentro do colégio ou fora dele. Não é permitido fumar ou 
beber bebidas alcoólicas nas dependências do Colégio ou 
em sua proximidade. 
 
DEVERES DE AULA 
As tarefas de aula, e de casa são parte fundamental do 
processo de aprendizagem e de avaliação. Todos os alunos 
deverão cumpri-las diariamente. 
 
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 
Direção Geral e Pedagógica: 
Horário marcado (agendar pelo whatsapp 21.3326.2311) 
Coordenação: 2ª a 6ª das 8:00 às 11:00 horas  
Secretaria Escolar: 2ª a 6ª das 10:00 às 16:00 horas 
 
LINHA DIRETA 
Sempre que necessário, não hesite em manter contato 
direto com a Direção do Colégio: 
e-mail: ibpi@colegioibpi.com.br  
whatsapp: 21.3326.2311 

 
 
 

Nosso Colégio é um espaço em que as pessoas aprendem, 
Isto é, onde constroem suas competências e habilidades. 

É um espaço para o ser humano se desenvolver. 
É um espaço para as pessoas se educarem com diálogo. 

O Colégio IBPI conta com o acompanhamento familiar para que o 
triângulo aluno-escola-família seja fortalecido 
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Orientação para o Ano Letivo 2022 
Turno Tarde 


