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ORIENTAÇÕES PARA O ANO LETIVO DE 2021
1. HORÁRIO ESPECIAL PARA O ANO LETIVO 2021
Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano 2ªs a 6ªs feiras – entram 13h30, saem 17h45
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano

Ensino Médio - 1ªs e 2ªs séries
Terceirão

Matutino
2ªs feiras - entram às 07h40, saem às 12h10
3ªs a 6ªs feiras – entram às 07h40, saem às 12h
Vespertino
2ªs feiras - entram às 13h40, saem às 18h10
3ªs a 6ªs feiras – entram às 13h40, saem às 18 horas
2ªs feiras – entram às 07h30, saem às 12h20
3ªs a 6ªs feira – entram às 07h30, saem 12h40
2ªs a 6ªs feiras – entram às 07h30, saem 12h40

- Ao chegar no Colégio o aluno deverá dirigir-se diretamente para a sua respectiva sala;
- Os alunos não devem permanecer nas dependências do Colégio após o horário determinado para a saída.
IMPORTANTE!
Pais e responsáveis deverão entrar no Colégio apenas em situações excepcionais,
minimizando o fluxo de pessoas no local.

2. UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório nas aulas presenciais e, preferencialmente, deve ser usado nas
aulas online, desde o primeiro dia de aula. O uniforme escolar consiste em:
Alunos de 6º ao 9º ano e Ensino Médio – Camiseta branca de manga curta ou longa, moletom
verde ou branco, ambos com a logomarca do Colégio, calça ou bermuda (não shorts) de qualquer tecido
(moletom, jeans, lycra, entre outros) azul-marinho ou preto;
Uniforme da Educação Física: calção, bermuda ou calça (moletom, lycra ou similar) de cor azulmarinho ou preto, camiseta branca e/ou moletom verde ou branco, ambos com a logomarca do Colégio,
tênis.
Observações:
✓ O uso do moletom padronizado não dispensa o uso da camiseta padronizada por baixo;
✓ Não é permitido usar moletons que não sejam do uniforme por cima da camiseta padronizada;
✓ Nos dias frios está autorizado o uso de outro agasalho (de qualquer cor) por cima do moletom do
uniforme;
✓ Não é permitido o uso de calças ou bermudas estilizadas, rasgadas, com listras ou detalhes laterais.
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3. DIREITOS DO ALUNO
✓ Ser tratado com respeito, atenção e urbanidade pela Direção, Coordenação, Professores,
Colaboradores do Colégio e colegas;
✓ Apresentar sugestões, à Coordenação, ao Serviço de Psicologia e/ou Direção do Colégio;
✓ Tomar conhecimento das notas e da frequência, através da Plataforma Gennera ou do Boletim
Escolar;
✓ Expor problemas relacionados às suas atividades discentes.
Observações:
O aluno poderá questionar sua nota de prova e/ou trabalho, conversando diretamente com o
professor, caso tenha dúvida em relação à correção. O prazo para solicitar a revisão da prova é de duas
semanas após a entrega da prova para os alunos.
4. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO
✓ Frequentar as aulas e demais atividades escolares uniformizado, com assiduidade e pontualidade;
✓ Estudar os conteúdos trabalhados em sala de aula, ou fora dela, solicitando ao professor as
explicações que julgar necessário para melhor entendimento e aprendizagem;
✓ Realizar as tarefas atribuídas pelos professores;
✓ Respeitar as normas disciplinares do Colégio;
✓ Zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, materiais, móveis, utensílios e
máquinas, indenizando os prejuízos que porventura causar;
✓ Tratar com respeito a Direção, Coordenação, Professores, Colaboradores do Colégio e colegas;
✓ Portar material completo e não portar materiais para outras finalidades que não sejam as
escolares;
✓ Devolver no devido tempo os livros que retirar da Biblioteca para consultas;
✓ Permanecer em sala ou nas instalações do Colégio, quando as atividades pedagógicas o
determinarem, podendo ausentar-se somente mediante autorização expressa do professor ou da
Coordenação;
✓ Cumprir demais preceitos do Projeto Político Pedagógico do Colégio Geração, no que lhe couber.
O PPP do Colégio Geração está postado no site do Colégio Geração.
5. NO CASO DO DESCUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES
✓ O descumprimento das atribuições do aluno será registrado no Aplicativo Colégio Geração
(ClipEscola) para acompanhamento dos Pais ou Responsável. A recorrência dos registros pode
implicar em suspensão das aulas. Casos específicos devem ser justificados pelos pais ou
responsável;
✓ O não cumprimento do horário de entrada das aulas implicará em perda da primeira aula. A
recorrência de atrasos pode implicar em suspensão das aulas. O atraso do aluno deve ser
justificado pelos Pais ou Responsável.
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✓ O Colégio Geração reserva-se o direito de exigir horários especiais de permanência nas
dependências do Colégio para alunos que apresentem casos de indisciplina ou outras questões
específicas avaliadas pela Direção/Coordenação Pedagógica.
6. É VETADO AOS ALUNOS
✓ Fazer uso de eletrônicos em sala de aula, como celular, games, laptop, aparelhos de música, etc.,
bem como, fazer imagens e fotografias sem autorização prévia da Direção do Colégio;
✓ Celulares deverão permanecer desligados ou no silencioso durante todo o período das aulas. Seu
uso está restrito aos horários de recreio ou quando solicitado pelo professor para atividades
pedagógicas;
✓ Realizar atividades que não estejam de acordo com o regulamento escolar como dormir, ler
material não orientado pelo professor, jogar, alimentar-se e namorar nas dependências do
Colégio;
✓ Forjar documentos, dados ou assinaturas;
✓ Acessar documentos restritos à equipe pedagógica;
✓ Apropriar-se de quaisquer bens que não lhe pertençam sem a devida licença para tanto;
✓ Agredir física ou moralmente a Direção, Coordenação, Professores ou Colaboradores do Colégio e
colegas;
✓ Fazer uso ou portar instrumentos que coloquem em risco a saúde e o bem-estar das demais
pessoas do ambiente escolar (canivete, facas e/ou similares, objetos que envolvam fogo, odores,
explosões e/ou similares);
✓ Fazer uso ou portar drogas lícitas ou ilícitas no ambiente escolar ou em ambiente em que se
realizem atividades sob responsabilidade do Colégio, bem como comparecer sob efeito das
mesmas ao Colégio ou em ambientes em que o Colégio esteja realizando atividades;
✓ Mexer, sem autorização, nos equipamentos instalados em sala (computadores, projetores,
câmeras, entre outros).
7. SANÇÕES NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DOS VETOS ACIMA
O descumprimento é considerado Ocorrência Disciplinar grave, portanto, possui encaminhamentos
específicos descritos no Projeto Político Pedagógico disponível na Coordenação Pedagógica e no site do
Colégio.
8. NO CASO DE FALTA EM DATA DE AVALIAÇÕES
✓ Quando o aluno deixar de fazer uma avaliação por motivo de saúde, através de atestado médico,
é possível a realização da Avaliação de 2ª Chamada (conforme calendário de provas), sem custos;
✓ Quando o aluno deixar de fazer uma avaliação por motivos diversos, seus Pais ou Responsável
deverão encaminhar justificativa através do Aplicativo Colégio Geração (ClipEscola) e solicitar a
Avaliação de 2ª Chamada (conforme calendário de provas) junto à Secretaria do Colégio, mediante
o pagamento da taxa;
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✓ O aluno que não realizar a Avaliação de 2ª Chamada na data agendada perde a oportunidade de
recuperar a nota. Neste caso, poderá recuperar esta nota na Recuperação Trimestral, que ocorre
somente no 1º e 2º Trimestres.
09. RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL E EXAME FINAL
✓ Ensino Fundamental II e Ensino Médio - Ao final do 1º e do 2º Trimestres será realizado um período
de Recuperação Trimestral. O aluno que optar por realizar a Recuperação Trimestral fica
comprometido a comparecer na data da avaliação. Notas de trabalhos e/ou similares não podem
ser recuperadas.
✓ A nota obtida na Recuperação, caso seja superior a menor nota de prova do trimestre que está
sendo avaliado, substituirá essa menor nota de prova. Caso a nota obtida na Recuperação seja
igual ou inferior às notas de provas do trimestre, será utilizada como uma nota extra de prova,
com peso igual às demais.
✓ Ao final do ano letivo, será oportunizado aos alunos que não atingirem os 21 pontos, o Exame
Final;
10. BIBLIOTECA
Espaço destinado ao estudo e pesquisa, reunião, organização e disseminação de informações. Para
fazer uso da Biblioteca é necessário que o aluno esteja devidamente uniformizado e tenha claro objetivo
de estudo. São normas da Biblioteca:
✓ Manter um comportamento voltado para o estudo e para a boa convivência;
✓ Preservar a manutenção do patrimônio e do espaço;
✓ Devolver o material emprestado em plenas condições de uso e dentro do prazo estabelecido;
✓ Efetuar o pagamento de taxas no caso de atraso na devolução de empréstimo;
✓ Atender ao pedido de comparecimento à Biblioteca quando solicitado;
✓ Não comer, nem beber no interior da Biblioteca;
✓ O uso dos computadores na Biblioteca é exclusivo para pesquisa.
O aluno poderá pegar emprestado 02 livros de Literatura e 02 livros didáticos por vez. O prazo de
devolução do empréstimo será de no máximo 15 dias para livros de Literatura (exceto livros de vestibular,
07 dias) e 07 dias para livros didáticos, sendo possível a renovação do empréstimo.
O pagamento da multa por atraso na devolução pode ser substituído pela doação de um livro de
Literatura, dentro dos critérios de doação estabelecidos. Casos de extravio de material exigem a
substituição por material igual.
11. ACOMPANHAMENTO ONLINE E PLATAFORMAS EDUCACIONAIS
O Colégio Geração prioriza a comunicação escola-família, buscando sempre atualizar recursos
facilitadores para isso.
Os alunos serão orientados pelos professores e via e-mail sobre a forma de acessar e trabalhar com
as Plataformas Educacionais que utilizaremos:
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Site do colégio
Informações diversas são disponibilizadas no website do Colégio <colegiogeracao.com.br>, tais como:
registro de notícias, vídeos, fotos, calendário escolar, calendário de provas, horário das aulas e demais
atividades (Reforços, Assistências, Plantões e Oficinas). O acesso ao site é livre, não é necessário senha
para acompanhar as informações;
GMAIL (Google Classroom, Google Meet, Tarefas, Trabalhos, Comunicados Gerais)
• O primeiro acesso deverá ser através do Gmail, utilizando a conta informada acima.
• Alunos novos devem acessar através da senha provisória (geracao@2021) e, em seguida, fazer a
alteração.
• Para alunos do ano anterior permanecem o mesmo login e senha já utilizados.
• Os alunos devem aceitar o convite, que receberam por e-mail, para as salas de aula virtuais
(Google Classroom).
• O convite para as aulas online no Google Meet também irá para o e-mail do aluno.
NOVO POSITIVO ON (Material Didático Online e Listas de Exercícios)
• Acessar o link <positivoon.com.br>.
• Os dados de acesso serão disponibilizados via e-mail do aluno.
PORTAL STUDOS (Plataforma de Atividades e Provas)
• Todos os alunos devem acessar o link <studos.com.br>, utilizar o e-mail do Colégio como login e
a senha provisória (123456). Em seguida, será solicitada a troca de senha.
• Alunos do ano anterior devem fazer o logoff da Plataforma e Aplicativos, para sair do acesso
anterior e entrar no acesso novo.
GENNERA (Notas Parciais, Boletim e Frequência)
• Acessar o link <apps.gennera.com.br>, utilizar seu e-mail como login e clicar em ``esqueci minha
senha".
• O acesso dos pais ocorre da mesma forma, porém com o e-mail que forneceu no ato da
matrícula.
5. APLICATIVO COLÉGIO GERAÇÃO – ClipEscola
• Para uso exclusivo de pais/responsável.
• Os pais ou responsável poderão ter acesso, através de seus celulares, às informações diárias de
seu interesse, como: falta de carteirinha escolar e/ou uniforme, chegadas tardias, falta de tarefas,
advertências, ocorrências, comunicados em geral.
Funcionalidades do Clip Escola:
✓ Clips – Receber comunicados, imagens, fotos, informações acadêmicas do aluno, participar de
enquetes e pesquisas, além de informações sobre eventos tais como: reuniões, saídas de estudo,
datas de entrega de boletins e atendimento aos pais/responsável, entre outros.
✓ Agenda de Recados – Comunicar-se diretamente com diversos setores do Colégio: Secretaria,
Escolaridade, Central de Matrículas, Financeiro, Coordenação e Professores;
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✓ Autorizações e Justificativas – Autorizar que o aluno participe de passeios, saídas de estudo,
atividades extracurriculares e demais atividades pedagógicas, dentro ou fora do espaço escolar.
Serve, também, para Justificar atrasos, ausência em dias de aula ou provas e saídas antecipadas.
Como baixar e instalar o Aplicativo Geração?
1º Passo: Acesse em seu celular o Play Store (Android) ou App Store (Apple) e procure pelo Aplicativo
Colégio Geração/ClipEscola;
2º Passo: Clique no ícone com a Logomarca do Colégio; em seguida no ícone INSTALAR e, após o
download, clique em ABRIR;
3º Passo: Enviar SMS de validação, conforme imagem abaixo:

OUTRAS ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE AULAS
DURANTE A PANDEMIA
01. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA COVID-19 DO COLÉGIO GERAÇÃO
Toda comunidade escolar (pais/responsável, alunos, professores e colaboradores) deverá ter
conhecimento do Plano de Contingência elaborado pelo Colégio Geração para o enfrentamento da COVID19. Portanto, as medidas gerais, de acesso ao Colégio, de higiene pessoal, de higienização dos materiais
de uso pessoal, de alimentação, deverão ser seguidas rigorosamente. O nosso Plano de Contingência está
postado no site do Colégio <colegiogeracao.com.br>.
a) ACESSO AO COLÉGIO GERAÇÃO
• Acessar o ambiente escolar pelos portões recomendados;
• Obrigatoriamente fazer uso de máscaras descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido
de algodão.
• Seguir o fluxo de entrada e saída indicado, evitando aglomerações
• Aguardar na fila e manter o distanciamento recomendado, utilizando as marcações posicionadas
no chão como referência;
• Aferir a temperatura ao ingressar nas dependências do Colégio. Caso a temperatura registrada
seja igual ou superior a 37,8 (trinta e sete vírgula oito) graus Celsius, o aluno será orientado a
permanecer em sala específica para este atendimento e os pais/responsável serão comunicados.
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b)
•
•
•

•
•
•

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL
Seguir a etiqueta da tosse/espirros (cobrir a boca/nariz);
Evitar tocar os olhos, nariz e boca;
Higienizar sistematicamente as mãos com álcool 70%, especialmente nas seguintes situações:
Após o uso de transporte público; ao chegar no estabelecimento de ensino; Após tocar em
superfícies tais como: maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores; Após
tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; Antes e após o uso do banheiro; Antes de manipular alimentos;
Antes de tocar em utensílios higienizados; Antes e após alimentar os alunos; antes das refeições;
Antes e após cuidar de ferimentos; Após a limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, panos e
materiais de higienização; Após remover lixo e outros resíduos; Após trocar de sapatos; Antes e
após o uso dos espaços coletivos; Antes de iniciar e após uma nova atividade;
Trazer sua garrafa de água;
Trazer máscaras reserva e organizar espaços para máscaras limpas/usadas. A troca deve ser
realizada quando necessário;
Não compartilhar garrafas d’água, lanches, materiais e objetos de uso pessoal como: roupas,
escova de cabelo, maquiagens, brinquedos, materiais.
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c) ESPAÇOS FÍSICOS PARA CIRCULAÇÃO SOCIAL
• Observar nos corredores o sentido único, para coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída
de alunos, respeitando o distanciamento mínimo entre pessoas;
• Observar os pontos exclusivos para entradas e para saídas de forma a proporcionar condições
que evitem ou minimizem o cruzamento das pessoas na mesma linha de condução;
• Respeitar os horários de entrada e saída, bem como os horários de intervalos e refeições, de
modo a evitar congestionamentos e aglomerações;
• Evitar o uso de espaços comuns que facilitem a aglomeração de pessoas, como pátios,
refeitórios, ginásios, bibliotecas, auditórios, entre outros;
• Fazer uso de máscara e respeitar o distanciamento mínimo obrigatório nas dependências
externas do estabelecimento de ensino, quando da entrada ou da saída de alunos;
• Manter o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3 (três) degraus nas escadas;
• Os alunos devem restringir suas atividades às suas salas de aula, evitando espaços comuns e outras
salas que não as suas.
d) MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS
• Higienizar regularmente os objetos pessoais e materiais didáticos utilizados durante aulas com
álcool 70% (setenta por cento).
e) DIRETRIZES SANITÁRIAS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
• Obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre pessoas no refeitório
em todas as atividades, da entrada à saída;
• Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos utensílios, como copos, talheres, pratos entre
outros;
• Utilizar a máscara durante toda a permanência no ambiente, retirando somente no momento do
consumo do alimento.
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02. AULAS PRESENCIAIS OU REMOTAS
A - ALUNOS QUE OPTAREM POR PERMANECER EM CASA, COM ENSINO REMOTO, DEVERÃO SEGUIR AS
REGRAS ABAIXO:
• O horário de cada aula deverá ser respeitado e a tolerância para a entrada na primeira aula será
de 05 minutos, como já era feito antes da pandemia;
Obrigatoriamente o aluno deverá ligar a sua câmera e permanecer com a ela ligada durante todo
o período da aula para ter validada a sua presença;
• Os alunos que estiverem com a câmera desligada serão excluídos da aula pelos professores;
Durante as aulas o aluno deverá estar, preferencialmente, uniformizado, em postura de estudo e
em ambiente adequado;
• As aulas seguirão o horário normal (que será postado no site) e o lanche deverá ser realizado
somente no momento do recreio.
B - ALUNOS QUE OPTAREM PELO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS SEGUIRÃO O SISTEMA DE RODÍZIO:
• Números pares na primeira semana, números ímpares na segunda semana e assim sucessivamente.
• A frequência será realizada diariamente. Cada aluno deve respeitar a escala determinada para o seu
número.
• O uso de máscaras e de uniforme para as aulas presenciais será obrigatório desde o primeiro dia de
aula;
• Preferencialmente trazer lanche de casa para evitar aglomeração na cantina;
• Trazer garrafa de água com etiqueta de identificação;
• Evitar aglomeração e comportamentos sociais tais como abraços, apertos de mão e beijos;
• Manter-se na mesma carteira durante a semana que estiver em aula;
• Higienizar constantemente as mãos;
• Não compartilhar materiais escolares, garrafas de água, lanches, objetos de uso pessoal como:
roupas, escovas de cabelo, maquiagens e outros;
• Higienizar seus aparelhos celulares com frequência;
03. USO DA CANTINA – LANCHES E ALMOÇO
• Preferencialmente os alunos deverão trazer seu lanche de casa. Na hora do recreio os alunos poderão
comprar lanches na cantina (formando fila e respeitando o distanciamento de 1,5 metros);
• Por enquanto não será servido almoço para os alunos;
• O horário do intervalo (recreio) será feito de forma escalonada. Esta organização será divulgada aos
alunos no início das aulas;
• Algumas turmas farão o recreio na sala de aula enquanto outras poderão sair de sala e irão para
alguns espaços do Colégio, devendo permanecer em “ilhas” determinadas para a turma. Este sistema
também será em formato de rodízio.
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04. EDUCAÇÃO FÍSICA
As aulas acontecerão nas quadras com atividades que evitem o contato físico, com equipamentos
individualizados e respeitando os protocolos de higiene e segurança. Todos os alunos devem trazer uma
garrafa de água com identificação. O uniforme será exigido desde o primeiro dia de aula.
•
•

Ensino Fundamental II – As aulas acontecem no turno do aluno, na grade curricular e, portanto,
iniciam no dia 22/02.
Ensino Médio – As aulas acontecem no turno oposto e terão início a partir do dia 08 de março. Até
lá os professores passarão nas salas de aula para organizar as turmas e fazer a triagem.

05. AVALIAÇÕES
• Ensino Fundamental II e Ensino Médio – As avaliações continuarão acontecendo às terças e quintas
feiras, online, no turno oposto, conforme calendário que será em breve postado no site.
• Terceirão – As avaliações (Provas, Recuperações, Simulados) acontecerão presencialmente às sextasfeiras à tarde e aos sábados pela manhã para todos os alunos que optaram pelo modelo presencial,
independentemente de ser número par ou ímpar.
• Os alunos que optaram por permanecer em casa, farão as avaliações no formato online, no mesmo
dia e horário da prova presencial.

