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8º Ano – 2015 

 

Manual do Aluno em Matemática 

 
Prezado aluno, 

 

  Ficamos felizes em ter você como aluno do Centro de Ensino Fundamental 02 de Planaltina 

DF. Este é o nosso Manual do Aluno em Matemática (Prof.º Mário Castro), nele você encontrará respostas 

para suas dúvidas, quer pedagógica, quer administrativa. Leia-o com atenção. 

 

1 – MISSÃO EDUCACIONAL: 

 

Temos o compromisso de: 

 

 Crer na capacidade do aluno de compreender a realidade em que vive e de nela atuar, tornando-a 

melhor. 

 

 Criar condições educativas para que o nosso aluno se desenvolva integralmente construindo 

competências, desenvolvendo habilidades e reconhecendo-se como sujeito histórico social, ético, 

crítico, construtivo, participativo, solidário. 

 

2 – FINALIDADES DA ESCOLA: 

 

O CEF 02 de Planaltina DF tem por finalidade desenvolver em seus alunos e professores: 

 

a) Atitude de curiosidade, reflexão e crítica frente ao conhecimento e interpretação da realidade; 

b) Competência de utilizar de forma crítica e criativa as diversas formas de linguagem matemática, artística, 

científica e outras, demonstrando domínio da norma culta da Língua Portuguesa. 

c) Compreensão dos fenômenos naturais e dos processos histórico-geográficos desenvolvendo o respeito ao 

ambiente, à vida, à saúde; 

d) Capacidade de selecionar, organizar e relacionar dados e informações representadas de diversas formas, 

usando-as para resolver situações-problema que necessitem de decisões; 

e) Atitude de autovalorização, cuidado e responsabilidade individual e coletiva em relação à vida e à saúde; 

f) Autonomia, solidariedade e responsabilidade nos processos de desenvolvimento individuais e em grupo; 

g) Competência para atuar no mundo do trabalho dentro dos princípios de respeito à si e aos outros; 

h) A cidadania, através de vivências nas suas relações na escola e na comunidade; 

i) Motivação para dar prosseguimento à sua própria educação; 

j) Capacidade de recorrer aos conhecimentos desenvolvidos para intervir na realidade, respeitando a 

diversidade cultural. 

 

I - Normas Disciplinares: 

 

» Deveres dos Alunos: 

 

 Respeitar os horários de início e término das aulas: 7h15 às 12h 15. 

 

Em caso de atraso (15 minutos em relação à primeira aula), o aluno poderá assistir às aulas. Além deste 

tempo, o aluno deverá aguardar o início da 2ª aula sendo o fato registrado. No 3° atraso, o aluno deverá vir 

acompanhado dos pais ou responsáveis. Ocorrendo atraso também para a 2ª aula, o aluno deverá voltar para 

casa, sendo os pais/responsáveis comunicados.  

 
 



 

 Obedecer às normas estabelecidas pelo código disciplinar do Colégio e as determinações superiores.  

 Ter adequado comportamento social tratando funcionários, servidores e colegas da escola com 

civilidade e respeito. 

 Respeitar/preservar o patrimônio e colaborar na manutenção da ordem e limpeza do Colégio. 

 Inteirar-se das datas de provas, e outras atividades escolares, conforme calendário anual. Havendo 

alteração de calendário, alunos e seus pais/responsáveis serão informados. 

 Inteirar-se, em caso de falta, dos acontecimentos do dia, evitando prejuízos por falta de informação. 

 Manter em dia as tarefas de casa. 

 Entregar aos pais ou responsáveis avaliações e toda correspondência enviada pelo Colégio e devolvê-

las devidamente assinadas, quando solicitado. 

 Uniforme: uso obrigatório de camisetas, agasalhos, bermudas no joelho e calças. 

 

» Direitos dos Alunos: 

 

 Assistir às aulas programadas pelo Colégio para sua turma. 

 Ser respeitado pelos colegas em todas as atividades desenvolvidas nas dependências do Colégio. 

 Ter acesso às notas e avaliações realizadas durante o bimestre. 

 Reivindicar, junto aos representantes de turma ou coordenadora, a análise de suas críticas e/ou 

sugestões. 

 Reposição de provas, sempre que devidamente justificada.  

 

» O que é Vedado ao Aluno nas Dependências da Escola e Aula de Matemática: 

 

 Incitar colegas em ato de rebeldia. 

 Agredir fisicamente. 

 Namorar nas dependências do Colégio. 

 Sair do Colégio sem que esteja devidamente autorizado por escrito pela família e pela Coordenação 

(lembramos que esta medida é para segurança do próprio aluno). 

 Usar trajes não condizentes com o ambiente escolar. 

 Utilizar meios ilícitos para obtenção de notas. Obs. A calculadora NÃO será permitida pelo professor, 

como também não será permitido portar celular e outros tipos de materiais na hora da prova, como 

lembretes em papel ou no corpo e celular. 

 Emprestar material escolar durante a realização de provas. 

 Fazer uso de aparelho celular, máquina fotográfica e quaisquer outros aparelhos eletrônicos e sonoros 

ou similares nas dependências da SALA (no horário exclusivo da minha aula). O Colégio e o 

professor NÃO se responsabilizam por perdas ou danos.  

 Utilizar qualquer substância tóxica (fumo, bebida alcoólica, etc.) 

 Jogos de azar (dominós, baralhos, etc.). 

 Permanecer em sala de aula durante os recreios. 

 Ocupar-se durante a aula com trabalhos estranhos à mesma. 

 Deixar trabalhos, materiais e objetos sob a responsabilidade de funcionários do Colégio. 

 Sair para os corredores e demais dependências do estabelecimento quando há troca de professores 

como também do Colégio sem que esteja devidamente autorizado, por escrito pela família e pela 

coordenação. 

 Envolver o nome do Colégio e colegas inadequadamente, inclusive na mídia, em outras formas 

virtuais e/ou redes sociais. 

 

» Sanções/ penalidades previstas no Regimento Interno Escolar e das Escolas do DF: 

 

Regimento Escolar art. 150: 

 “Art. 150 – Ao pessoal discente, conforme a gravidade ou a reiteração das faltas ou infrações serão 

aplicadas as seguintes sanções e/ou penalidades”: 

I) Advertência verbal; 

II) Advertência escrita; 
III) Exclusão da aula; 



IV) Suspensão temporária, de 1 (um) a 3 (três) dias letivos, consequentemente de todas as atividades 

promovidas pela Escola; 

V) Expedição por ato da Diretoria, ouvido o conselho de Classe, da transferência do aluno; 
VI) Será registrada nota (0) zero ao aluno que, comprovadamente, estiver usando de meios ilícitos para 

obtenção de notas. 
 

Obs. As advertências serão mantidas no decorrer do ano. 
 
II - Sistema de Avaliação: 

 

A avaliação do aproveitamento se dará da seguinte forma: 

 

 Prova: 50% 

 Trabalhos: 50% 

 

Serão distribuídos durante o ano letivo 10 pontos:  

 1º Bimestre: 10 pontos 

 2º Bimestre: 10 pontos 

 3º Bimestre: 10 pontos 

 4º Bimestre: 10 pontos 

 

» Provas 

 

As provas mensais serão marcadas pelo professor com registro de data e conteúdo no inicio do ano letivo e 

anotado pelo aluno. As bimestrais serão marcadas pela Coordenação Pedagógica que entregará os horários e 

roteiros de estudos para os alunos, devendo os mesmos serem assinados pelos pais/responsáveis. 

Muita atenção: para que possa ser feita a revisão da avaliação, as respostas deverão estar escritas com 

caneta (azul ou preta). 

 

» Prova de Reposição 

 

Caso o aluno, por motivo justificado, venha a perder uma ou mais provas, fará a reposição em data marcada 

pela Coordenação. Na prova de recuperação não haverá reposição.  

A inscrição da reposição deverá ser requerida no máximo até dois dias úteis após a perda da prova, 

mediante apresentação de atestado médico, quando for o caso, ou atestado de óbito por avaliação. 

Os requerimentos deverão ser adquiridos com o professor.  

Mediante autorização da Coordenação, será marcada a data e horário da prova de reposição. A ausência na 

reposição implicará a atribuição da nota zero (0) na respectiva prova. 

 

» Correção de Provas 

 

Após a correção das provas, as mesmas serão entregues aos alunos que, tendo dúvidas sobre a correção ou 

sobre a nota, deverão pedir ao professor que faça uma nova correção (revisão de prova). O aluno terá ainda um 

prazo máximo de três dias letivos, a contar da data de entrega da prova, para pedir a referida revisão com o 

Professoro. Se não o fizer dentro deste prazo, perderá o direito e ficará com a nota já atribuída pelo professor. 

Ao receberem as provas, os alunos deverão levá-las para os pais/responsáveis assinarem devolvendo-as 

na aula seguinte do mesmo professor. 

 

 » Recuperação  

 

A recuperação acontece sob a forma de reposição do conteúdo nos bimestres subsequentes e culmina com uma 

prova, somente no final do ano, para o aluno que não conseguir 20 pontos no final do ano. Esta avaliação 

substituirá a nota do aluno se obtiver um valor superior a 50%. 

Durante o ano letivo o aluno terá quatro oportunidades de recuperação: ao final de cada um dos três primeiros 

bimestres e a nova oportunidade que será realizada após o encerramento do ano letivo, sob a forma de estudos 

autônomos. O professor poderá cobrar conteúdos (pré-requisitos) para o bom desempenho nas séries seguintes 

que tenham sido trabalhados durante o ano.  

 



» Estudos Autônomos  

 

O professor estará de atento nos horários normais de aula, nos dias destinados à correção de exercícios. O 

aluno estuda em casa e procura o professor no seu horário para resolver suas dúvidas, obtendo dessa forma, 

atenção individualizada na medida do possível. 

 

» Aprovação/ Reprovação 

 

a) Aprovação direta: o aluno que conseguir, após os quatro bimestres, um total de 20 pontos (no mínimo) por 

bimestre 5,0 e estará aprovado. 

b) Reprovação direta:  

 

 O aluno que não alcançar o mínimo de 20 pontos na disciplina e que não obtiver a média mínima de 

5,0 pontos e ficar para recuperação em mais de quatro disciplinas. 

c) Nova Oportunidade: 
  

 O aluno que não obtiver entre 20 pontos (mínimo), em até três disciplinas, no final do ano letivo terá 

nova oportunidade. 

  A pontuação total do ano letivo será anulada. 

 O resultado obtido na avaliação da nova oportunidade substituirá as notas adquiridas anteriormente, 

não ultrapassando o valor de 5,0 pontos.  

 A avaliação terá o valor de 10,0 pontos e será aprovado o aluno que obtiver o mínimo de 5,0 pontos 

em cada disciplina. 

 

» Conselho de Classe: 

 

Formado pelo colegiado de professores, presidido pelo diretor pedagógico com a participação dos 

coordenadores, os quais se reúnem durante o ano sempre que se fizer necessário, para discutir, analisar e 

decidir sobre: 

 

 Desempenho escolar do aluno do ponto de vista qualitativo e quantitativo. 

 Aprovação ou não de alunos que, apurados os resultados finais de aproveitamento, se apresentarem em 

situações limítrofes. 

 Analisar a proposta de exclusão de alunos do Colégio diante de dados comprovados de sua 

necessidade. 

 

III - Controle de Frequência: 

 

O controle de frequência é feito pelo professor através da chamada constante no diário de classe.  

O aluno pode ter no máximo 25% de faltas (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, nº 9394/96). 

Não existem faltas abonadas e sim, justificativas. 

 

IV - Visitas Educativas: 

 

Todas as visitas educativas planejadas pelo Colégio serão previamente comunicadas através de circulares, 

cabendo aos senhores pais ou responsáveis a entrega das autorizações devidamente assinadas e cópias de 

documentos quando necessário (viagens). Para todas as saídas do Colégio, somente poderá participar o aluno 

devidamente uniformizado e com autorização assinada pelos pais/ responsáveis. 

 

V- Coordenação: 

 

A Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental II é responsável pela organização da escola, trabalhando 

com:  

 o aluno, fazendo um constante e completo acompanhamento escolar do mesmo de forma 

personalizada; 

  o professor, garantindo o cumprimento do programa e uma saudável interação entre professor e aluno; 

 os pais, informando e aconselhando sobre a aprendizagem do aluno. 



 

No caso de qualquer problema relativo ao Colégio ou mesmo pessoal, procurar a coordenadora pedagógica 

que fará os encaminhamentos necessários. 

 

» Dicas de como estudar: 

 

1. Procure estudar todos os dias no mesmo horário para criar o hábito de fazer tarefas diariamente (AULA 

DADA, AULA ESTUDADA).  

2. É preciso dar prioridade aos estudos.  

3. O local calmo, arejado, iluminado, silencioso, com cadeira e mesa confortáveis é imprescindível. Deixe 

todo o material próximo para não precisar ficar levantando no intervalo do estudo. 

4. Música, TV, etc., podem atrapalhar a concentração. 

5. Também não estude deitado, o sono “pega”. 

6. Faça um esforço para estudar todas as matérias que você teve no dia de forma organizada. Agindo assim, 

você estuda todas as disciplinas sem correr o risco de estudar mais as matérias de que você gosta ou tem 

facilidade, prejudicando aquelas de que menos gosta ou normalmente não vai muito bem. 

 Além disso, trabalhar igualmente os dois lados (do que gosta e do que não gosta) costuma dar equilíbrio 

na nossa autoestima ao equilibrar facilidades e dificuldades. 

       Educar é um trabalho que deve integrar a família com a escola. Contamos com as sugestões de todos, pais 

e alunos, para que possamos tornar o ambiente escolar mais adequado e harmonioso. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

 Todo comunicado escrito (bilhetes, calendário de provas, metodologia, manual do aluno) 

  Estará disponível no Blog: profmariocastro.wordpress.com 
 

  Que o ano letivo seja repleto de sucesso e crescimento para todos! 
 

Gestão Escolar 

Diretora: Neiva de Oliveira Badú  

Vice-Presidente: Ailton Fernando de Oliveira 

Supervisora Pedagógica: Ermice Alves de Souza 

Supervisora Administrativa: Lucilene Antônio Ribeiro 

 

Coordenação Pedagógica 

Maria América Guimarães de Paiva – Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil 

Roni Rodrigues Pereira Chaves – Coordenadora Pedagógica 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II 

Alenir Melo – Coordenador Pedagógico 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II 

 

Corpo Docente 
Português: Eliane R.C. Castro 

Matemática: Mário César S. Castro 

P.D.: ? (Atualizo) 

E.R.: ? (Atualizo)  
Ciências: Vandelene 

Geografia: Ivana Lima 

História: Lilian Carvalho 

Inglês: Mina Jardim  

Artes: Vivian Costa 

Educação Física: Pedro 

                               

Secretaria 

Gervane Pires Doxa  

Milton / Roberto 

 


