MANUAL DO ALUNO
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA – 2021
ENSINO FUNDAMENTAL II
e ENSINO MÉDIO
Queridos estudantes e familiares, bem-vindos ao Núcleo de Educação Integrada!
Esse manual contém informações importantes sobre o funcionamento da nossa escola e foi pensado
para auxiliar os alunos(as) e familiares na caminhada escolar de 2021.
A prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidade entre a instituição e a família são
essenciais. Temos certeza de que essa será uma parceria de sucesso!
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Equipe Pedagógica ou a Direção.
1. Fundação Romi
Criada em 1957, em Santa Bárbara d´Oeste, pelo casal Américo Emílio Romi e Olímpia Gelli Romi, a
Fundação Romi tem como missão promover o desenvolvimento social e humano através da educação e cultura.
Pioneira na promoção da comunidade e na realização de ações sociais, atende milhares de pessoas por
ano por meio de seus dois grandes eixos: Educação e Cultura. Dentre elas está o Núcleo de Educação Integrada,
sua escola que abrange Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, e Ensino Médio.
Promove, por meio de seu Centro de Documentação Histórica, a guarda e preservação da memória no
município, a disponibilização do acervo à população para pesquisa. Além disso, mantem o projeto de Educação
Patrimonial que atende mais de 8 mil estudantes da rede de ensino da cidade e região para conhecimento da
história local como elemento da cultura e cidadania. Não bastasse isso, por meio de oficinas livres, culturais e de
formação, a Estação Cultural atende mais de 10 mil pessoas através de projetos de fomento à economia criativa,
e de ações socioeducativas/culturais.
2. Núcleo de Educação Integrada
Missão
Promover o desenvolvimento social e humano através da educação e cultura.
Visão
Ser reconhecida, no município de Santa Bárbara d´Oeste e região, como importante agente de
transformação social e promotora do desenvolvimento humano por meio da educação e da cultura.
Valores
• Comprometimento ético;
•

Compromisso com o desenvolvimento integral do ser humano;

•

Compromisso com a qualidade;

•

Transparência, integridade e idoneidade;

•

Multiplicação de conhecimento social e experiência;

•

Responsabilidade social e comunitária;

•

Compromisso com a modernidade e com a criatividade;

•

Respeito à vida.

3. Regras gerais
Para melhor convivência e organização fazemos as seguintes orientações:
•

É fundamental que se estabeleça e mantenha uma relação de respeito com os professores,
colegas e demais funcionários do N.E.I.;

•

Todos devem colaborar na conservação das instalações, dos equipamentos, do mobiliário e de
todo material escolar;

•

Não portar, no N.E.I., material que represente risco para a saúde, segurança ou integridade física e
moral sua ou de qualquer outra pessoa;

•

Reponsabilizar-se por objetos de uso pessoais tais como: celulares, eletrônicos, material escolar e
jogos portáteis, etc;

•

Os alunos participarão de atividades de recuperação, adaptação, compensação de ausências e
orientação de estudos quando convocados. Os casos de faltas nas recuperações devem ser
comunicados via classapp para o canal da orientação educacional;

•

A venda de qualquer natureza deverá ser autorizada previamente pela Direção;

•

É proibido gravar nas paredes, mobiliários e quaisquer partes do estabelecimento, palavras,
desenhos ou sinais;

•

O uso do telefone celular nas dependências do N.E.I., durante o horário das atividades escolares
deve ter autorização previa dos professores;

• É proibido utilizar fotos, imagens ou mensagens públicas em Redes Sociais para comprometer a
imagem e integridade dos membros da comunidade escolar. Considerando que o mau uso das Redes
Sociais (Facebook, Twitter, WhatsApp entre outras) atinge diretamente a rotina escolar através de
possíveis conflitos decorrentes dessas ações, a escola reserva-se o direito de intervir, agir e sancionar
aqueles que as utilizarem de maneira inadequada;
•

A escola não se responsabilizará por danos, perdas de celulares e aparelhos eletrônicos.

3.1 Protocolos de Higiêne – Utilização das Máscaras
•

A utilização das máscaras será um item obrigatório, no interior da escola;

•

Os alunos deverão estar munidos com 8 máscaras, que deverão estar guardados no armário
respeitando as cores e o tempo de permanência de cada uma;

•

As cores das máscaras que deverão ser adquiridas são: azul, amarela, verde, laranja e vermelha

•

A troca das máscaras deverão seguir a seguinte ordem/horário:
➢

Horário de entrada: máscara na cor azul

➢

Lanche da manhã: máscara cor amarela

➢

Almoço: máscara cor verde

➢

Saída: máscara cor laranja

•

As máscaras vermelhas serão usadas em casos emergenciais, na falta da cor correspondente ao
período;

•

Todos os dias, os aluno deverão levar as máscaras para serem devidamente higienizadas;

•

As máscaras deverão estar identificados com o nome do aluno, de forma visível (bordado ou com
caneta permanente);

•

Para os demais protocolos, os pais deverão acessar a nossa cartilha:
https://fundacaoromi.org.br/fundacao/galeria_publicacao/Cartilha_de_prevencao_covid_19_1906
2020132421.pdf

3.2 Horários
Ensino Fundamental II
7h30 às 16h10 (horário do almoço das 12h25 às 13h25)
Intervalo manhã: das 10h15 às 10h35
Ensino Médio
7h30 às 16h10 (horário do almoço das 12h25 às 13h25)
Intervalo manhã: das 10h15 às 10h35
3.3 Dispensa escolar
O horário de entrada e saída deve ser respeitado, pois é um fator decisivo para o sucesso escolar,
formação de autonomia e responsabilidade.
As dispensas escolares serão autorizadas mediante comunicação dos pais via ClassApp no canal Liberação
de alunos Fundamental II e Médio.
Não é permitida a saída dos alunos desacompanhados ou com pessoas não autorizadas previamente na
ficha, a qual será entregue na reunião de apresentação da escola. A liberação por telefone somente será
autorizada mediante preenchimento da ficha.
Procedimento: Deverá digitar “LIBERAÇÃO DE ALUNOS” no campo destinatário; aparecerão dois ícones,
sendo que o vermelho corresponde ao INFANTIL e FUNDAMENTAL I e o azul ao FUNDAMENTAL II e ENSINO
MÉDIO. Selecionar o ícone azul e encaminhar a mensagem.
As dispensas e liberações deverão ser encaminhadas até às 10h30 do dia da saída. Informamos que se
a liberação não chegar até este horário o aluno não será liberado.
As autorizações deverão ser solicitadas pessoalmente na secretaria. Para os responsáveis que desejam
atualizar as autorizações para o ano de 2021, deverão preencher o modelo encaminhado via classapp e entregar
na secretaria até dia 22/01/2021.
3.4 Comunicação
O aplicativo ClassApp é o recurso utilizado pela escola para comunicar-se diariamente com a família.
Pedimos que esses meios sejam consultados diariamente.
É necessário que os responsáveis baixem o aplicativo ClassApp no celular e aguardem o convite da escola
para sua utilização. O uso do aplicativo é exclusivo aos pais e responsáveis.

3.5 Parceria escola/família
Prezamos pela parceria e bom relacionamento com as famílias para o bom desenvolvimento do jovem.
Contamos com a colaboração de vocês para a participação e envolvimento em algumas propostas, de acordo com
as possibilidades de cada família.
As datas comemorativas são trabalhadas juntamente aos contexto socioculturais presentes nas aulas e
quando conveniente, ampliaremos para momentos de apreciação junto das famílias, trabalhando com o seu valor
afetivo e construção de memória.
São elas:
• Seja seu filho por um dia/Reunião de Pais
• NEI em Família
• Festa Junina
• NEI Portas Abertas
• Festa de Encerramento
• Formaturas
Obs: Com exceção do Nei em Família e Formatura, a participação do processo e a presença nos
eventos compõem a nota bimestral.
3.6 Medicação e Procedimentos
Solicitamos o cuidado das famílias para que os jovens não frequentem a escola no caso de indisposição
ou doença, por questões de cuidado com os mesmos e com os demais jovens, em especial aqueles que
apresentarem qualquer tipo de sintomas referentes a Covid-19.
Em caso de febre ou mal-estar, não medicaremos os jovens e avisaremos os responsáveis, que deverão
vir buscá-los para devidos procedimentos.
Se estiver em tratamento médico, o jovem poderá ser medicado somente com apresentação de receita
médica e anotação com data e dosagem no ClassApp.
A escola conta com um atendimento de serviço de urgência e emergência (Help Móvel), que será
acionado sempre que necessário. Nesses casos, acompanharemos o aluno ao hospital informado
previamente pela família.
3.7 Avaliações
Durante o ano letivo cada componente curricular, contará com seus processos avaliativos, utilizando de
tecnicas, instrumentos e processos dinâmicos elaborados pelo professor e expressos no Plano de Ensino. Os
resultados são sistematicamente registrados de acordo com a especificação constante do Plano de Gestão.
No Ensino Fundamental II a verificação do rendimento escolar é expressa em notas e médias numéricas
de zero a dez, graduadas de cinco em cinco décimos. Para promoção, a média anual deve ser igual ou superior a
6,0 (seis) em cada componente curricular.
A média bimestral é calculada com os seguintes componentes:
Ensino Fundamental II – 6º ao 9º ano:
Avaliação Conceitual: 50%
Avaliação Processual/Portfólio: 30%
Avaliação das Competências Sócio Emocionais:
- Atitudinal: 10%
-Auto Avaliação: 5%

-Avaliação do Grupo: 5%
No início e término de cada semestre, os alunos são submetidos a uma Avaliação Diagnóstica cujo objetivo
é indicar o nível de proficiência dos alunos e nortear o trabalho dos professores junto aos alunos com maiores ou
menores dificuldades.
No Ensino Médio, a verificação do rendimento escolar é expressa em notas e médias numéricas de zero a
dez, graduadas de cinco em cinco décimos. Para promoção, a média anual deve ser igual ou superior a 6,0 (seis)
em cada componente curricular.
A média bimestral é calculada com os seguintes componentes:
Ensino Médio – 1º ao 3º ano:
Avaliação Conceitual: 50%
Avaliação Roteiros Pedagógicos: 30%
Simulado : 10%
Avaliação Competências Sócio emocionais: 10% (Avaliação atitudinal)
AVALIAÇÕES PERDIDAS / SEGUNDA CHAMADA
Toda e qualquer avaliação previamente marcada (pelo professor ou por calendário entregue pela
coordenação) que não seja realizada pelo aluno, implicará em recolhimento de taxa (R$20,00) junto à secretaria para
que seja marcada a segunda chamada. Excluem-se dessa hipótese somente casos em que o aluno,
comprovadamente através de atestado médico ou óbito de familiares, justifique sua absoluta impossibilidade de
locomoção até o colégio. O aluno poderá requerer a segunda chamada até 2 (dois) dias letivos após a perda da
avaliação. Tal procedimento deve ser solicitado junto à secretaria, apresentando a documentação comprobatória.
3.8 Estudo online ou semi-presencial
Devido a situação mundial (COVID-19), caso as aulas retornem de forma online ou semi presencial, as
famílias devem se comprometer:
• Na participação do aluno em todas as aulas online;
• Nas aulas online os alunos derevão estar com as câmeras abertas, para que possa haver a interação e
intervenção educacional do professor, para o aluno;
• A presença do aluno será dada nas aulas online, mediante a abertura das câmeras, na execussão das
atividades e acesso a plataforma de ensino (CEAP);
• Na entrega de todas as atividades dentro do prazo estipilado pelos professores e de acordo com o
checklist que é enviado semanalmente ou quinzenalmente;
•
Caso o aluno não participe de alguma aula online, a justificativa, deverá ser feita via classapp, para a
Orientadora Educacional;
•
Em caso de perca de algum prazo, os pais devem procurar a coordenação ou orientação pedagógica,
para que possam ajustar uma nova data para entrega;
•
O aluno deverá executar todas as avaliações proposta pela Equipe Pedagógica e de acordo com o
calendário escolar;

3.9 Uniforme
O NEI adota obrigatoriamente o uso do uniforme como forma de identificação escolar, para garantir a
segurança dos alunos durante o período de aula, inclusive nas atividades extra escolares.
•
•

VERÃO: bermuda e short-saia azul marinho ou azul royal, camiseta regata e camiseta meia manga
branca ou azul. Todos de acordo com modelo e cor adotada pela escola.
INVERNO: legging e calça azul marinho ou azul royal, camiseta manga longa branca ou azul, blusa de

moleton ou jaqueta de tactel azul marinho. Todos de acordo com modelo e cor adotada pela escola.
• Tênis, sapato fechado ou Crocs (exceto nos dias que haja atividades físicas).
O colégio não se responsabiliza por perdas de objetos e uniformes escolares.
• Recomenda-se que todo uniforme, em especial os do inverno, sejam
nominados.
Obs. Apenas para os alunos do Ensino Médio a calça jeans convencional será liberada.
As confecções autorizadas para o fornecimento do uniforme são:
OFIR UNIFORMES – 34057331
Rua Abolição, 1121 Santa Catarina - Americana/SP
Obs: as negociações devem ser feitas diretamente na confecção e o uniforme poderá ser entregue no
NEI – Fundação Romi.
GIANILA UNIFORMES – 34550606
Rua Graça Martins, 245 Centro – Santa Bárbara d´Oeste/SP
3.10

Patrimônio

Caso o estudante danifique equipamentos ou patrimônio da escola, a família será responsável pelo custo
do ressarcimento dentro de prazo estabelecido pela instituição.
3.11 Uso de equipamentos eletrônicos
Não é permitido o uso indevido da internet – sites inadequados e não recomendados pelo professor.
Isso poderá acarretar em sanções aos alunos, comprometendo seu processo de ensino/aprendizagem.
4.0 Atendimento aos pais
Realizamos encontros coletivos e individuais com educadores, coordenadores e diretora para
compartilharmos informações gerais e importantes do cotidiano escolar. Aguardem calendário do ano letivo.
4.1 Alimentação
A escola conta com uma cantina terceirizada e o cardápio é elaborado por nutricionista, buscando
incentivar o hábito alimentar saudável e equilibrado. Os cardápios serão disponibilizados semanalmente no painel
da cantina ou no site (www.cantinafundamental.com) para o acompanhamento da família. O valor do almoço
individual será R$13,00 com 1 suco natural incluso.
Para as familias que optarem pelo combo, que é composto por 5 almoços e 10 lanches semanais, o valor
será de R$315,00 mensais. Lembrando que a escolha do combo é opcional para as famílias
O estudante também poderá almoçar fora das dependências da escola, sendo retirado pelas pessoas
autorizadas por seus responsáveis.
É proibida a entrega na escola de qualquer tipo de alimento, via app(aplicativo).
A responsável pela cantina (Vilma: 3499-1555 ou watsapp 99660-9127) estará disponível a partir do dia 20
de janeiro de 2020 para esclarecimento de dúvidas e fechamento de contratos.
O consumo de alimentos e bebidas só será permitido no refeitório.
4.2 Objetos esquecidos
Todos os pertences dos jovens devem vir identificados com o nome. Os objetos esquecidos e
encontrados na escola serão encaminhados para os “achados e perdidos” na secretaria.
A escola não se responsabiliza por perda ou dano que qualquer objeto ou material no ambiente escolar.

4.3 Estudo do meio
As viagens e passeios são realizados com a finalidade de complementar os projetos pedagógicos e serão
semestrais ou anuais.
O estudo do meio deverá ser confirmado com antecedência mediante o pagamento.
Informamos que em caso de desistência, a secretaria deverá ser informada com no mínimo 48h de
antecedência para que haja o reembolso do valor. Após as 48h não será possível realizar o reembolso.
4.4 Armários individuais
Os armários serão de uso individual, exclusivo para guardar materiais de uso pessoal do jovem.
Para os alunos com matrículas novas, o valor do ármario é R$80,00/ano. Para os alunos veteranos o valor
anual é R$40,00/ano. O pagamento deve ser efetuado na secretaria da escola, antes do início das aulas.
Em caso de esquecimento da chave, o aluno (a) deverá solicitar formalmente a abertura do mesmo por
um profissional da escola devidamente autorizado. O horário permitido para a abertura será das 7h20 até 8h sem
exceções para outros horários. O aluno será acompanhado por um funcionário da secretaria e terá as seguintes
opções:
1. Tirar todo o material do armário e deixar trancado até que o aluno encontre a chave ou providencie
uma nova cópia. (Lembrando que isso não isentará o aluno de fazer uma nova cópia para devolver à escola).
2. O funcionário da secretaria abrirá o armário e o deixará aberto até que o aluno encontre a chave ou
providencie uma nova cópia. (Todo material ou objetos de valor deverá ser retirado do armário enquanto ele
permanecer aberto, a secretaria se isentará que qualquer extravio.
5.0

Calendário

CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 – EFII / Ensino Médio
1º SEMESTRE
JANEIRO
13 – Reunião com os pais dos alunos 6º e 7º ano – Orientação dos Protocolos
de Retorno
14 – Reunião com os pais dos alunos 8º e 9º ano – Orientação dos Protocolos
de Retorno
18 - Reunião com os pais dos alunos Ensino Médio – Orientação dos Protocolos
de Retorno
20 – Entrega de material dos alunos do 6º e 7º
21 – Entrega de material dos alunos do 8º e 9º
22 – Entrega de material dos alunos do Médio
25 – Início das atividades dos alunos 8º e 9º, 1º e
3º ano do Ensino Médio
26 – Início das atividades para os alunos 6º ano
27 – Início das atividades para os alunos do 2º do Ensino Médio
28 – Início das atividades para os alunos 7º ano – Reunião de Pais 6º e 7º ano
FEVEREIRO
01 – Avaliação Diagnóstica para todos os alunos (Fund II e Médio)
02 – Reunião de Pais 8º e 9º ano
03 – Reunião de Pais – Ensino Médio
08 – Inicio da recuperação da avaliação diagnóstica

ABRIL
02 – Sexta-feira Santa
05 a 09 – Avaliação Integrada para todos os alunos (Fund II e Médio)
12 a 14 – Feedback – Assembleias – (Fund II e Médio)
15 – Feedback e Conselho 1º Bimestre – (Fund II e Médio)
16 – Feedback – Assembélias – (Fund II e Médio)
19 – Inicio 2º bimestre – Reunião de Pais 6º e 7º ano
20 – Reunião de Pais – 8º e 9º ano
21 – Feriado Tiradentes
22 – Reunião de Pais – Ensino Médio
26 – Recuperação (referente ao 1º bimestre – Fund II e Médio)

MAIO
01 – Feriado Dia do Trabalho
15 – NEI em Família
JUNHO
02– Fim da Recuperação 1º bimestre ( Fund II e Médio)
03 – Feriado Corphus Christi
04 – Ponte do feriado
14 a 18 – Avaliação Integrada ( Fund II e Médio)
21 a 24 – Feedback – Assembleias - Conselho 2º Bimestre ( Fund II e Médio)
25 – Festa Junina
JULHO
28/06 a 30/07 – Férias escolares

2º SEMESTRE
AGOSTO
02 – Retorno das Aulas - Início do 3º Bimestre
03 – Reunião de Pais Ensino Médio
04 – Reunião de Pais 6º e 7º ano
05 – Reunião de Pais 8º e 9º ano
SETEMBRO
06 – Ponte do Feriado
07 – Feriado - Independência do Brasil
16 – Sem aula – Organização dos NEI de Portas Abertas
17 – NEI de Portas Abertas
27 a 30 – Avaliação Integrada (Fund II e Médio)
OUTUBRO
01 – Avaliação Integrada (Fund II e Médio)
04 a 08 – Feedback – Assembleias - Conselho 3º Bimestre
11 – Ponte do Feriado
12 – Feriado Nossa Senhora Aparecida
13 – Feriado Dia do Professor
14 a 15 – Sem aula
18 – Reunião de Pais – Ensino Médio
19 – Reunião de Pais - 6º e 7º

20 - Reinião de Pais – 8º e 9º

NOVEMBRO
01 – Ponte do Feriado
02 – Feriado Finados
06 – Show de talentos (Fund II e Médio)
15 – Feriado Proclamação da República
20 – Feriado Consciência Negra
29 a 30 – Avaliação Integrada (Fund II e Médio)
DEZEMBRO
01 a 02 – Avaliação Integrada (Fund II e Médio)
06 a 08 – Recuperação 4º bimestre
09 e 10 – Sem aula – Encerramento
13 – Liberação dos resultados (Boletins)
14 a 15 – Recuperação Final
16 – Conselho Final (Fund II e Médio) - Formatura 9º ano
17 – Resultado Final - Formatura do Ensino Médio
20 – Inicio das férias
Obs. O caledário pode sofrer alterações de datas sempre que se fizerem emergenciais . Os pais serão
comunicados com antecedencia.
Nosso retorno está previsto para ocorrer de forma presencial de acordo com autorizações governamentais.
Caso haja algum impedimento legal as atividades não serão interrompiadas, apenas adequadas no formato.
Os alunos de grupo de risco poderão optar pelo Ensino Online até que sejam imunizados com vacina.

