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NOSSA ESCOLA... 

 
29 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE, FAZENDO HISTÓRIA NO 

PRESENTE E NO FUTURO!!! 
 

Do Maternal I ao 5º ano 
 

SERVIÇOS E CURSOS QUE OFERECEMOS 
 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Maternal I ao jardim II 

 
Faixa etária: 2 a 5 anos 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ao 5º ano 
 

Faixa etária: 6 a 10 anos 
 
 

 
                                            
ATIVIDADES EXTRAS A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO 

LETIVO 
 

 Aulas informatizadas 

 Inglês (maternal II ao 5º ano com professor especializado) 

 Educação Física – Ensino Fundamental (a partir do 1º ano) 

 Psicomotricidade – Educação Infantil (do Maternal I ao Jardim II) 

 Artes Visuais (1º ao 5º ano) 

 Karatê/ Jazz (Jardim I e II) 

 Música (a partir do Maternal I) 
 

 
 
 
ESPAÇOS ALTERNATIVOS 

 

- Brinquedoteca 
- Cozinha  
- Refeitório  
- Lanchonete 
- Playgrounds 
- Quadra esportiva 
- Sala de leitura 
- Sala de psicomotricidade 
- Sala interativa de dança/ vídeo/ música 
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ATENDIMENTO ESPECIAL 
A escola oferece: 
 - Atendimento Pedagógico; 
           - Serviço de Orientação Educacional; 
 - Seguro Escolar (Saúde – Assistência 24h). 
 
 
 
OBJETIVOS E FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 O nível de educação e ensino do Estabelecimento é de Educação 
Básica. As etapas de Educação ministradas são: 
 

I -  Educação Infantil: 

 Maternal I – 02 anos 

 Maternal II – 03 anos 

 Jardim I – 04 anos 

 Jardim II – 05 anos 
 

 

II -  Ensino fundamental I: 

 1º ano – 06 anos 

 2º ano – 07 anos 

 3º ano – 08 anos 

 4º ano – 09 anos 

 5º ano – 10 anos 
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No ano de 2006, o Colégio Pró-Futuro implantou o novo sistema de 
Ensino Fundamental de 9 anos, portanto, o Colégio atenderá até a 4ª série/8 
anos – 5º ano/9 anos. 

 
Procedimentos de acompanhamento e avaliação do aluno, 

certificação de estudos e avaliação do desenvolvimento curricular. 

 
O Colégio Pró-Futuro acredita que a avaliação não é um momento terminal do 
processo educativo, mas uma busca incessante da compreensão do processo 
de aprendizagem na construção do conhecimento, onde o “erro” faz parte da 
aprendizagem, pois é através dele que o professor poderá avaliar o 
pensamento do aluno e ajudá-lo na formulação de novas hipóteses. 
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Da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental de 9 anos 
 
 A avaliação feita pelo professor é global e contínua, através da 
observação direta do desempenho do aluno nas atividades específicas de cada 
período, levando em consideração o seu desenvolvimento biopsicossocial e 
cultural, bem como suas diferenças individuais, abrangendo a formação de 
hábitos e atitudes. 
 O resultado da avaliação do desenvolvimento escolar na Educação 
Infantil é expresso através dos seguintes conceitos: 
 

I – Sim = S 
II – Não = N 
III – Em desenvolvimento = ED 
 

 O resultado da avaliação do desenvolvimento é registrado em formulário 
próprio, apresentado aos pais ou responsável bimestralmente e entregue no 
final do ano letivo. 
 O aluno é promovido automaticamente. 
 

Do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série/8 anos e 2º ao 5º ano/9 anos) 
 

 A verificação do rendimento escolar no Ensino Fundamental 
compreende a avaliação do aproveitamento e a apuração da assiduidade. 
 A avaliação do aproveitamento escolar visa identificar, em que medida 
os objetivos de ensino dos conteúdos programáticos propostos foram 
alcançados. 
 A avaliação abrangerá: 
 I – o rendimento escolar do aluno; 
 II – o Sistema de Ensino do Distrito Federal e suas instituições 
educacionais. 
 O Poder Público deverá assegurar processos de avaliação das 
instituições educacionais do seu Sistema de Ensino, com vistas à melhoria 
qualitativa da educação. 
 O Conselho de Educação do Distrito Federal baixará normas sobre a 
avaliação das instituições educacionais. 
 A avaliação da aprendizagem do aluno será disciplinada pelas 
instituições educacionais em seus regimentos, respeitados os critérios 
estabelecidos na legislação vigente e normas complementares. 
 A avaliação do rendimento do aluno observará: 
 I – avaliação no processo, contínua, cumulativa e abrangente, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os fatores quantitativos do 
desempenho do aluno; 
 II – prevalência dos resultados obtidos pelo aluno no decorrer do período 
letivo sobre provas ou exames finais quando previstos; 
 III – aceleração de estudos para aluno com atraso escolar; 
 IV – avanço de estudos quando assim indicarem a potencialidade do 
aluno, seu progresso nos estudos e suas condições de ajustamento a períodos 
mais adiantados; 
 V – frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de 
horas letivas, para promoção, computados os exercícios domiciliares 
amparados por lei. 
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 Os estudantes atletas, que integram representação desportiva oficial, 
terão direito à reposição das ausências por meio de atividades pedagógicas, 
definidas pela respectiva instituição educacional. 
 O avanço de estudos no Ensino Fundamental, somente poderá ser 
realizado de acordo com o Regimento Escolar e cumpridos os seguintes 
requisitos: 
 I – para a matrícula com uma série ou etapa da educação básica, exceto 
a 1ª série do E. F./8 anos e 2º ano do E. F./9anos. 
 a) atendimento às diretrizes curriculares nacionais; 
 b) avaliação pelo Conselho de Classe, ou, na inexistência deste, pelo(s) 
professor(es) da classe. 
 A deliberação do Conselho de Classe será registrada em Ata e constará 
no Histórico Escolar do aluno. 
 As avaliações do aproveitamento escolar são realizadas bimestralmente, 
pelo professor, através de exercícios, avaliações, testes, trabalhos individuais 
ou em grupo e demais atividades de cunho pedagógico. 
 São realizadas no mínimo 02 avaliações por bimestre em cada 
componente curricular. 
 O resultado da avaliação do aproveitamento escolar no Ensino 
Fundamental é expresso através de notas, variando numa escala de 0 (zero) a 
10 (dez), com graduação de cinco décimos e arredondamento nos termos a 
seguir: 
 I – de 0,1 a 0,2 para menos; 
 II – de 0,3 a 0,4 para mais; 
 III – 0,6 a 0,7 para menos; 
 IV – 0,8 a 0,9 para mais. 
 
 A nota final do aluno em cada componente curricular é obtida através da 
média aritmética dos resultados dos quatro bimestres letivos, não sendo 
admitido qualquer tipo de arredondamento para o mesmo. 
 Os resultados da verificação do rendimento escolar são registrados no 
diário de classe pelo professor e na ficha individual do aluno pela Secretaria, 
sendo comunicados aos pais ou responsáveis, bimestralmente, através de 
instrumento próprio.  
 A promoção no Ensino Fundamental dá-se, regularmente, ao final do 
ano letivo, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver nota final igual ou 
superior a 6,0 (seis) em cada atividade, área de estudo ou disciplina. 
 A retenção escolar no Ensino Fundamental dá-se, ao final do ano letivo, 
sendo considerado reprovado o aluno que obtiver nota final inferior a 6,0 (seis) 
em cada atividade, área de estudo ou disciplina. 
 A frequência mínima é de 75% (setenta e cinco por cento) do total de 
horas letivas, para promoção, computados os exercícios domiciliares 
amparados por lei. 
 Tem-se como reprovado quanto à assiduidade, o aluno com frequência 
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária anual. 
 A recuperação de estudos é um direito do aluno e obrigação da 
instituição educacional. 
 A recuperação destina-se ao atendimento de alunos com 
aproveitamento insuficiente, através de aulas com programação concentrada e 
intensiva, bem como através de aplicação de provas, sob a responsabilidade 
do Corpo Docente, supervisionada pelo Serviço de Orientação Pedagógica, 
sendo oferecida nas seguintes modalidades: 
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 I – paralela, ao longo do período letivo, como parte integrante do 
processo ensino-aprendizagem; 
 II – final, após o término do último bimestre letivo. 
 A atribuição de notas e conceitos aos alunos sujeitos aos estudos de 
recuperação obedece aos critérios fixados neste regimento, sendo exigida a 
frequência de no mínimo 80% (oitenta por cento) aos estudos referidos. 
 Os resultados obtidos pelo aluno, após estudos de recuperação devem 
preponderar sobre resultados anteriores. 

Os dias estabelecidos especificamente para a recuperação de estudos 
não serão considerados dias letivos. 
 O resultado da recuperação final é registrado em ata própria e na ficha 
individual do aluno sendo comunicado aos pais ou através de instrumento 
próprio. 
 O Estabelecimento não aceita transferência de alunos sujeitos à 
recuperação final. 
 O avanço poderá ser aplicado mediante verificação do aprendizado para 
os alunos que revelam capacidade superior ao esperado na sequência regular 
de ensino. 
 A avaliação no avanço de estudos deve contemplar os conteúdos 
correspondentes ao avanço promovido, o que permite o registro do 
cumprimento dos componentes curriculares correspondentes. 
 O aluno proveniente de outra escola terá seus estudos aproveitados, 
quando a disciplina, área de estudo ou atividade já concluída tiver, em 
conteúdo e duração, desenvolvimento idêntico, equivalente ou superior aos 
estudos pretendidos. 
 O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial, conforme 
legislação específica, quanto ao aproveitamento de estudos e adaptação. 
 Cabe à Direção do estabelecimento designar Professores de áreas afins, 
para analisar os casos específicos de aproveitamento de estudos e adaptação 
e decidir sobre os mesmos. 
 Os créditos concedidos, em decorrência do aproveitamento de estudos, 
são registrados na ficha individual do aluno, com a respectiva carga horária 
prevista no currículo do curso. 
  

 
Normas e Orientações 

 
 Parágrafo 4º - É de exclusiva competência e responsabilidade da 
CONTRATADA a orientação técnica e pedagógica decorrente da prestação de 
serviços educacionais. Dessa forma, cabe a CONTRATADA, única e 
exclusivamente, a escolha e desenvolvimento da proposta pedagógica 
utilizando na instituição de Ensino, sendo que a interferência do 
CONTRATANTE neste aspecto acarretará a rescisão por justa causa deste 
contrato pela CONTRATADA. 
 O aluno proveniente de outra escola será submetido à adaptação de 
estudos, quando a carga horária, componentes curriculares e conteúdos 
programáticos são ausentes e/ou insuficientes, propiciando-se então, os 
ajustamentos necessários ao acompanhamento do novo currículo, sob 
orientação do Estabelecimento. 
 A adaptação de estudos faz-se em forma de complementação de 
estudos, quando se verifica ausência de disciplina, área de estudo ou atividade 



 

 7 

que compõe o Núcleo Comum ou quando a carga horária for considerada 
insuficiente para o cumprimento do Currículo mínimo fixado em âmbito federal. 
 A adaptação de estudos faz-se em forma de suplementação de estudos, 
quando os conteúdos programáticos estudados nas disciplinas, áreas de 
estudos ou atividades forem considerados insuficientes. 
           A adaptação de estudos pode ser feita mediante aulas regulares, 
trabalhos, pesquisas, projetos, sendo obedecidos os critérios de avaliação 
fixados no Regimento deste Estabelecimento ou em cursos paralelos em 
entidades idôneas. 
 A análise e decisão sobre adaptação de estudos são registradas em ata 
própria e os resultados na ficha individual, devendo esses serem comunicados 
aos pais ou responsáveis e ao aluno. 
            A avaliação do desenvolvimento curricular é feita através do índice de 
aproveitamento dos alunos, da verificação do nível de aceitação da escola 
junto aos pais, através de questionários, entrevistas, reuniões de pais e 
mestres, reuniões com os profissionais da escola através da Orientação, 
Coordenação e Direção. 
 É expedido ao final da Educação Infantil (Jardim II) um certificado de 
conclusão e no Ensino Fundamental (4ª série/8 anos e 5º ano/9 anos) o 
Histórico Escolar, pela secretaria da Escola. 
 
 

 

Acreditamos que a educação se faz na interação entre a escola e a família. 

Vamos construir juntos o nosso caminho! 

 

Colégio Pró-Futuro 


