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Prezados alunos: 

Sejam muito bem-vindos ao ano do cinquentenário da Escola Jardim das Nações! Este será um 

ano muito feliz e especial para todos nós, cheio de festividades e muitas novidades boas! Nosso 

grupo de professores se atualiza constantemente, de acordo com nossos valores, e a grade 

curricular atende às demandas sociais atuais. O conteúdo de nossas aulas está alinhado à 

BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Nossas aulas usam metodologias ativas, com 

discussões e reflexões, mas são sempre conectadas à vida real, e a tecnologia é usada a favor 

da aprendizagem. Damos grande incentivo à leitura, à criticidade e à seleção de informações do 

mundo digital, para ajudá-los a viver na difícil era das “fake news”. Trabalhamos na prevenção 

de problemas decorrentes da exposição nas redes sociais e no uso responsável das mídias. No 

Laboratório de Inteligência de Vida, LIV, os professores e vocês, alunos, falam sobre 

sentimentos, aprendem sobre autocontrole, sobre como administrar conflitos e melhorar as 

relações e sobre o respeito que deve existir entre todos. A empatia é um exercício diário por aqui. 

As aulas no Laboratório de Investigação ensinam a pensar diferente, a investigar e a portar-se 

como cientistas, fazendo perguntas, sendo curiosos, pensando e refletindo sobre o mundo que 

nos cerca. Articular o conhecimento teórico com o trabalho prático, aprendendo a trabalhar em 

grupo, acontece no TI, que propõe um trabalho preparatório para os projetos do CJN, pois 

desenvolve habilidades de iniciativa, empreendedorismo e interação com a comunidade, dentro 

de temas de relevância social. A Robótica apresenta uma linguagem diferente que será, para 

muitos de vocês, o futuro: a linguagem da programação de computadores e softwares. 

Procuramos levá-los a gerir sua vida escolar através de planos de estudos, respeito a prazos e 

horários para estudar, pontualidade, bom relacionamento com colegas e professores, a ter 

responsabilidade por seus atos e pelas consequências deles. Em todas essas situações, vocês 

serão sempre apoiados e orientados pelos responsáveis pelo segmento. Além de nossas 

avaliações internas, a EJN participa de Olimpíadas externas que validam o trabalho dos 

professores. Essas provas dão a vocês a possibilidade de viver experiências importantes no 

mundo real, ao participar de competições e colocar em prova seus conhecimentos, e de ter a 

oportunidade de serem reconhecidos, recebendo certificados e medalhas. Dentro da nossa 

proposta de formação integral, damos grande incentivo à Arte, sensibilizando para a linguagem 

artística em todos os seus aspectos, e à área de esportes, que trabalha a parte física na 

cooperação, competição, algumas vezes na frustração e na união dos grupos. Esse trabalho de 

esportes culmina nos inesquecíveis JOIJAN da escola e, também, nos jogos disputados, e 

comumente vencidos, em campeonatos da cidade de Taubaté. Com relação ao tão importante 

tema atual, Meio Ambiente, o Jardim + Verde desenvolve um trabalho especial. Criou um Ponto 

de Entrega Voluntária de objetos para reciclagem, iniciativas de proteção aos animais, um projeto 

de uso correto das lixeiras, um brechó de uniformes e, para 2020, os alunos vão lutar pelo fim 

do consumo de copos descartáveis no lanche! Vocês entram no 6º ano crianças e saem, no 9º 

ano, jovens críticos, amigos afetuosos, gratos pelos anos que aqui viveram e preparados para a 

próxima etapa: mudar o mundo!  

Boa sorte, sejam sempre muito felizes! 
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LEGENDA DO CALENDÁRIO 2020 
01/01 – Feriado: Confraternização 
Universal 
27 a 31/01 – Planejamento 
03/02 – Início das Aulas do 1º semestre 
17/02 – Encontro de Pais: 6º ano 
24 a 26/02 – Atividade Suspensa (Dia 
compensado): Carnaval 
10 a 13/03 – Período de Avaliação 
16/03 – Encontro de Pais: 9º ano 
19/03 – 2ª Chamada de provas 
03 a 09/04 – Período de Avaliação 
04/04 – Aniversário da Escola Jardim das 
Nações 
10/04 – Feriado: Sexta-feira da Paixão 
12/04 – Feriado: Páscoa 
13/04 – Feriado: São Benedito 
17/04 – 2ª Chamada de provas 
20 e 21/04 – Atividade Suspensa (Dia 
compensado) e Feriado: Tiradentes 
22/04 – Conselho de Classe / Divulgação 
de Boletim 
28/04 – Plantão de Atendimento 
29/04 – Prazo máximo para pedido de 
reconsideração contra avaliação 
01/05 – Feriado: Dia do Trabalho 
05/05 – Plantão de Atendimento  
16/05 – 1ª AAS SAS 
23/05 – Natação/Atletismo JOIJAN 
26 a 29/05 – Período de Avaliação 
04/06 – 2ª Chamada de provas 
11 e 12/06 – Feriado: Corpus Christi e 
Atividade Suspensa (Dia compensado) 
22 a 26/06 – Período de Avaliação 
27/06 – Festa Junina na APAE: Agrupada, 
1º ano, Fund. Anos Iniciais e Finais e CJN 
29 a 30/06 e 01 a 03/07 – Joijan 
30/06 – 2ª Chamada de provas 
03/07 – Término das Aulas do 1º semestre 
06/07 – Divulgação de Boletim 
09/07 – Feriado: Data Magna do Estado 
15/07 – Prazo máximo para pedido de 
reconsideração contra avaliação 
27/07 – Início das Aulas do 2º semestre 
27 a 31/07 – Recuperação Semestral 
31/07, 01 e 08/08 – Prova de 
Recuperação Semestral 
17/08 – Divulgação de Boletim 

18/08 – Conselho de Classe 
22/08 – Festa do Folclore 
24/08 – Prazo máximo para pedido de 
reconsideração contra avaliação 
25 a 28/08 – Período de Avaliação 
29/08 – Olimpíadas SAS 
03/09 – 2ª Chamada de provas 
07/09 – Feriado: Independência do Brasil 
14 a 18/09 – Período de Avaliação 
24/09 – 2ª Chamada de provas 
28/09 – Divulgação de Boletim 
29/09 – Conselho de Classe 
04/10 – Feriado: São Francisco 
05/10 – Prazo máximo para pedido de 
reconsideração contra avaliação 
06/10 – Plantão de Atendimento 
12/10 – Feriado: Nossa Senhora 
Aparecida 
13/10 – Atividade Suspensa (Dia 
compensado): Dia do Professor 
17/10 – 2ª AAS SAS 
20/10 – Plantão de Atendimento 
27 a 30/10 – Período de Avaliação 
02/11 – Feriado: Finados 
06/11 – 2ª Chamada de provas 
15/11 – Feriado: Proclamação da 
República 
20/11 – Feira de Natal 
23 a 27/11 – Período de Avaliação 
27/11 – Baile de Encerramento 
02/12 – 2ª Chamada de provas / Conselho 
de Classe 
03/12 – Divulgação de Boletim 
04/12 – Término das Aulas do 2º semestre 
05/12 – Feriado: Aniversário de Taubaté 
07 a 11/12 – Recuperação Final 
08 a 11/12 – Provas de Recuperação 
Final 
10/12 – Prazo máximo para pedido de 
reconsideração contra avaliação 
14/12 – Conselho de Classe: 9º ano 
15/12 – Conselho de Classe: 6º a 8º ano  
16/12 – Divulgação de Boletim / Missa de 
Encerramento 
17 e 18/12 – Planejamento 
25/12 – Feriado: Natal 
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NOSSA MISSÃO 

 

FORMAR UM SER HUMANO PARA EXERCER SUA CIDADANIA COM 

COMPETÊNCIA E LIDERANÇA PARA A PAZ. 

 

Valores e Princípios da Escola Jardim das Nações: 

Valores 

 Formação integral dos alunos; 

 Relações interpessoais pautadas em princípios democráticos; 

 Compromisso de todos com o Projeto Educativo; 

 Atualização constante. 

 

Princípios Educativos 

 Todos são capazes de aprender; 

 A disciplina é necessária para se adquirir conhecimento;  

 O respeito, a confiança e a afetividade são as bases das relações; 

 Todos que trabalham na escola são educadores; 

 O convívio e o envolvimento com a comunidade formam cidadãos de bem; 

 Consciência coletiva é sentir-se responsável pelo bem comum; 

 A gestão do conhecimento, na escola, promove sua sustentabilidade. 
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REGRAS INSTITUCIONAIS 

 

 As regras servem para organizar a convivência de todos de forma justa, respeitosa e 

solidária. Se justas, permitem que as oportunidades sejam iguais para todos, sem 

privilégios de alguns em detrimento de outros. 

 

 Na Escola Jardim das Nações, as regras que valem para todos são: 

1) USO OBRIGATÓRIO DO UNIFORME: o uniforme da Escola, do 6º ao 9º ano, é: 

camiseta (nas cores azul-marinho, verde-bandeira, amarelo-ouro, branco e cinza 

mescla), moletom, bermuda, agasalho e calça; TODOS com logotipo da escola. É 

permitido o uso de calça, bermuda jeans ou shorts jeans adequados ao ambiente escolar, 

camisetas dos JOIJAN e de qualquer calçado sem salto. Fica estabelecido que toda 

variação do uniforme adotado não será autorizada, exemplos: camisetas cortadas, 

bermudas e calças estampadas. 

Caso o aluno se apresente sem uniforme, usará peças emprestadas pela escola e será 

advertido pela OE. O aluno deve evitar que isso aconteça comparecendo à escola 

uniformizado. 

Uniforme de Educação Física - Camiseta, moletom, bermuda, agasalho e calça; todos 

com logotipo da escola. É obrigatório o uso de tênis. 

Cada aluno trará o seu próprio colete, adquirido na Escola, para participar das aulas de 

Educação Física. 

2) PONTUALIDADE NOS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA: 

Para o bom desenvolvimento do trabalho escolar do aluno, é importante respeitar os 

horários de entradas e saídas estabelecidos pela Escola. 

Manhã – 7h40 – 12h10  Tarde – 13h10 – 17h40 

Atrasos: haverá tolerância de dois dias de atrasos (entrada na 2a aula) no mês, que 

deverão ser usados em caso de emergência. O nome do aluno é registrado na recepção 

e ele deverá aguardar dentro da Escola. 

a) Em casos de atrasos excepcionais, ou seja, além dos dois atrasos previstos 

anteriormente, o aluno deverá aguardar a Orientadora Educacional, que analisará a 

situação. 
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b) O aluno que eventualmente precisar entrar após a 2a aula deverá trazer um pedido 

por escrito ou estar acompanhado do seu responsável e será encaminhado ao setor 

de orientação. 

c) Somente em dia de prova na 1ª aula, o aluno poderá entrar atrasado na sala de aula.   

d) No caso das aulas de Esporte  de 8º e 9º anos, haverá tolerância de dois atrasos por 

bimestre. 

3) COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA 

O aluno que exceder o número de faltas (75% de presença anual obrigatória) receberá 

um termo de ciência e compensará as ausências no período inverso com atividades ou 

com trabalhos feitos em casa. 

4) SAÍDAS ANTECIPADAS: O aluno só deverá sair mais cedo em caso de necessidade 

extrema e só poderá fazê-lo nos horários de intervalo de lanche, respeitando assim o bom 

andamento da sala de aula. Além disso, terá que trazer autorização por escrito do 

responsável. 

Manhã – das 10h10 às 10h30.                   Tarde – das 15h40 às 16h. 

Em caso de urgência de retirada de aluno durante período não autorizado, a família 

deverá procurar a orientação. 
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DETERMINAÇÕES GERAIS 

 

1) DOENÇAS CONTAGIOSAS – O aluno não poderá vir à escola se estiver com alguma 

doença que possa ser transmitida para seus colegas. Exemplos: conjuntivite, micose, 

escarlatina, catapora, suspeita de gripe suína, sarampo, foliculite, impetigo, escabiose 

(sarna), molusco contagioso, fungos da areia e outras. Também não poderá vir se estiver 

com piolho ou lêndeas.  

 

2) DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDAS – O aluno não deverá trazer propagandas, 

folhetos de promoções e convites para eventos, porque eles não poderão ser distribuídos 

dentro da escola. 

 

3) SEGUNDA CHAMADA – deverá ser solicitada na Secretaria Escolar, mediante 

pagamento de taxa extra, no prazo máximo de 72 horas, ou três dias letivos antes da 

data da prova de 2ª chamada. 

 

4) FAZER A PROVA MARCADA SE ESTIVER NA ESCOLA – O aluno, estando presente 

na escola, deverá fazer a avaliação marcada pelo professor ou pela secretaria. 

 

5) REPOSIÇÃO DE OBJETOS DANIFICADOS – O aluno deverá conservar em bom 

estado equipamentos, dependências, materiais e móveis do Colégio, indenizando 

prejuízos que sejam causados à Escola ou ao colega. 

 

6) ESTUDO DO MEIO – A divulgação é feita pelo Guia Online mensal da Escola e pelo 

professor responsável da matéria. Existe um prazo de inscrição que será rigorosamente 

respeitado para que a Escola possa contratar ônibus, monitores etc. 

Os pais ou responsáveis pelos alunos de 6o e 7o anos entregam a autorização assinada 

e efetuam o pagamento na secretaria. 

Os alunos de 8o e 9o anos poderão ir até a secretaria, no horário do intervalo, para realizar 

pagamento e entregar a autorização assinada pelo responsável. 

 

7) SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – A Escola Jardim das Nações oferece 

a todos os seus alunos o seguro de vida e acidentes pessoais, com REEMBOLSO das 

despesas médico-hospitalares, devendo o pai ou responsável preencher o formulário 

próprio da seguradora, entregando-o na secretaria da escola até 30 dias corridos da data 

do sinistro. 

 

8) ATESTADO MÉDICO – Atestado médico para dispensa de Educação Física ou 

justificativa de ausência deverão ser entregues na Secretaria Escolar até 30 dias após a 

primeira falta correspondente à dispensa. 
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PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DO 6º ao 9º ANO 
 

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – Para maior segurança e organização, os alunos não 
deverão se concentrar nos portões da escola, nos horários de entrada e saída, com pessoas 
que não pertencem à comunidade escolar.  
A comunidade escolar é formada pelos pais, alunos e funcionários. 
 

ENTRADA EM SALA – O aluno deverá estar na sala de aula antes de o professor entrar e 
não poderá, durante as aulas, permanecer com objetos que não sejam para os trabalhos 
escolares. 
 

SAÍDAS DE SALA – Não será permitido, durante a aula, sair para: telefonar, fazer 
pagamentos, tirar xerox ou ir à boutique, exceto em casos autorizados. 
 

ACHADOS E PERDIDOS – Objetos e roupas encontrados são encaminhados para a 
secretaria do segmento. Se não procurados pelo dono, os objetos serão doados para o 
brechó do Projeto Social do 7° ano, que acontece em novembro. 
 

OBJETOS DE VALOR que eventualmente estejam na mochila do aluno não serão de 
responsabilidade da escola, no caso de perdas ou avarias. 
 

CELULAR – Para garantir o bom andamento das aulas, não será permitido o uso do aparelho 
celular dentro da sala de aula, tanto para falar com outras pessoas quanto para ouvir músicas 
ou enviar mensagens, exceto nos casos autorizados pelo professor a serviço da 
aprendizagem. No caso de uso inadequado, o aparelho será recolhido pelo professor e 
enviado para a Orientação. 
 

FOTOS - Visando à privacidade de todos e ao respeito mútuo, a divulgação de imagens 
obtidas no espaço escolar é de responsabilidade de quem as divulga, que arcará com as 
consequências de imagens não autorizadas ou que causem exposição e/ou constrangimento 
a outros. 
 

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA - O aluno ou seu responsável poderão requerer 2ª 
chamada de provas, entregar ou retirar documentos e pagar as excursões/estudo do meio 
nos seguintes dias e horários: 

de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h30. 
Observação: Alguns serviços extraordinários como 2ª chamada, 2ª via de Histórico Escolar, 

Boletim ou Carnê Escolar terão taxa adicional. 
 

MECANOGRAFIA - O xerox e a impressão de trabalhos estarão disponíveis para os alunos 
nos intervalos, exceto em período de provas. 
 

PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS - O aluno será autorizado a participar de Jogos e 
Campeonatos representando a Escola, desde que esteja autorizado pelos seus pais e 
cumpra seus deveres como aluno, responsabilizando-se pela matéria e/ou avaliação perdida 
no período dos jogos. 
 

REVISÃO DE PROVAS E NOTAS 
 

- É dever do aluno guardar as provas recebidas e registrar suas notas das diversas 
avaliações. 
- É direito do aluno requerer revisão de avaliações e médias bimestrais, desde que cumpra 
o prazo estabelecido no calendário escolar (RA). 
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COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 
 

A comunicação entre família e escola poderá ser feita, sempre que necessária, com a 
Orientadora Educacional, por meio de agendamentos na secretaria ou recepção do Ensino 

Fundamental Anos Finais; também pelo Guia Online, que informa cronogramas e notícias 
sobre o que acontecerá no mês, e por envio de e-mail e SMS. 
É dever da família acompanhar o desempenho dos filhos pelo boletim on-line e agendar com 
a Orientação encontros para análise dos resultados, caso haja necessidade.  
O site www.jardimdasnacoes.com.br  e as principais redes sociais  também contêm 
informações e divulgações de eventos e atividades escolares.  
 
PLANTÃO DE ATENDIMENTO A PAIS E ALUNOS – Ao final do 1° e 3° bimestres estão 
previstos encontro com pais e alunos com professores, nos quais serão discutidos o 
desempenho dos alunos. Verificar data no calendário escolar. 

 
MEDIDAS EDUCATIVAS 

 
Chamamos assim a todas as decisões e atitudes dos educadores da escola, que têm 

por objetivo ensinar aos alunos conhecimentos e maneiras de conviver bem com os outros.  
“Ser disciplinado” significa: organizar-se para estudar; prestar atenção às aulas; fazer 

tarefas regularmente; trazer e cuidar do seu material escolar, diariamente; cumprir as regras 
da escola e os contratos feitos em sala, com professores e colegas, e respeitar as regras de 
convivência. Quando um aluno está se comportando de maneira inadequada, o educador 
precisa tomar uma “medida educativa”, para melhorar sua disciplina.  

Existem várias medidas educativas, desde uma conversa com o professor, uma “Roda 
de Conversa” com os colegas, a decisão de arcar com as consequências do que causou, até 
uma conversa com a Orientadora Educacional e Direção. Em alguns casos, a escola poderá 
decidir que o aluno cumpra algumas atividades de retratação relacionadas às atitudes 
transgressoras cometidas no espaço escolar. 

Mas, se ainda assim o aluno continuar agindo de forma incorreta, a escola precisará 
lhe dar um limite, uma “sanção”. 

As sanções podem ou não acontecer gradativamente, dependendo da gravidade da 
ocorrência: 
Advertência Oral - O aluno é convocado para uma entrevista com a Orientadora, que 
registra em sua Ficha Escolar o ocorrido. Ele é avisado que precisa melhorar seu 
comportamento na escola e levado a refletir sobre suas atitudes. 
Advertência Escrita – Se necessário, os Pais são chamados com o aluno e, após 
esclarecimento e análise do ocorrido, ambos assinam um documento, e o aluno se 
compromete a melhorar o comportamento. 
Suspensão - A Direção da escola, em algumas situações, decide que o aluno, por ter 
cometido uma falta muito grave, não poderá frequentar a escola durante um ou mais dias. 
Os pais são comunicados e o aluno deve assinar um documento em que, além de 
comprometer-se a melhorar o comportamento, toma ciência de que, se não melhorar em 
suas atitudes, talvez não possa permanecer nesta escola. 
 
OBS: Todos os casos serão analisados em suas particularidades e a Direção poderá decidir 
por seguir ou não os passos descritos anteriormente, de acordo com a situação ou o fato 
ocorrido. 

 
 

http://www.jardimdasnacoes.com.br/


 

11               
 

Sistema de Promoção: 
 
A média anual (MA) será obtida da seguinte maneira: 
 
Média do 1º bim+ média do 2º bim + média do 3º bim + média do 4º bim 

                                                       4 
 
A média da escola é a nota 7,0. Isso significa que para o aluno ser promovido para a 
série seguinte , no final do ano, precisará atingir a média 7.0 em cada uma das 
disciplinas. Somando 27 pontos .  
(6.75 – arredondamento automático do sistema) 
 
COMPOSIÇÃO DAS NOTAS 

 
 Prova Mensal (PM) - Peso 2 

 Prova Bimestral (PB)- Peso 5 

 Atividades Avaliativas (AA) - Peso 3 
 
Explicação sobre cada instrumento de 
avaliação: 

Prova Mensal (testão) : composta por questões de múltipla escolha ,essa prova é  organizada 

por áreas e suas respectivas disciplinas: 

 Língua Portuguesa 

 Língua Estrangeira: Inglês e Espanhol 

 Matemática 

 Ciências Sociais :História e Geografia 

 Ciências Naturais 

O Testão é aplicado em 2 dias  

A nota total obtida por dia de aplicação é atribuída a cada disciplina: 

1º dia de aplicação Valor 10 
Áreas de LP e Ciências Humanas 

2º dia de aplicação    Valor 10 
Áreas de Exatas, Ciências Naturais e Língua 
Estrangeira 

LP 20 questões Matemática  20 questões 

História 10 questões Ciências/Biologia 10 questões 

Geografia 10 questões Inglês 6 questões 

 Espanhol 4 questões 

Total 40 questões 
 

Total 40 questões 
 

O número de questões por disciplina de cada área é compatível com a grade curricular. 

 
 
 
 
 
 

                         PM (2) + PB (5) + AA (3)          

                          _____________________ 

                                              10 
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SISTEMA DE RECUPERAÇÃO 

 
 A Recuperação é uma oportunidade para que o aluno tire dúvidas com o professor, 
ouvindo-o repetir algumas explicações que tenha perdido ou que ainda não tenha 
entendido. Serve também para o aluno fazer revisões, treinar melhor a escrita, a leitura, 
cálculos matemáticos e outros assuntos que foram estudados. 
 
No final do 1º semestre, o aluno deverá frequentar as aulas de recuperação paralela em 
todas as disciplinas nas quais não tenha obtido 13,5 na soma dos dois bimestres. 
Os resultados obtidos pelo aluno na recuperação paralela substituirão a menor média 
bimestral. 
 
As recuperações paralelas do 1º semestre e a recuperação final (intensiva) serão 
obrigatórias para o aluno que não atingir 7,0 nas médias bimestrais e anual, 
respectivamente, e facultativas para os demais alunos. 
Para a promoção, após o processo de recuperação intensiva final, a nota mínima a ser 
obtida será 7,0, independentemente da média anual do aluno. 

 
RECOMENDAÇÕES FINAIS AOS ALUNOS 

 
 Consulte sempre este manual, pois ele lhe será útil durante todo o ano; 
 Leia frequentemente e com atenção os murais, o Guia Online mensal e visite o site 

da escola; eles contêm informações muito importantes; 
 Respeite todos os prazos (entrega de trabalhos, pagamentos, inscrições), para não 

se prejudicar; 
 Cuide de seu material escolar e objetos evitando perda ou danos; 
 Se encontrar algum objeto, seja ele qual for, que não lhe pertença, entregue-o à 

monitora para que seja reencaminhado a seu verdadeiro dono; 
 Aproveite os espaços da escola para realizar ações positivas que o ajudem a se 

desenvolver cada vez mais; 
 Procure os canais de comunicação oficiais (Orientadora Educacional, Coordenadora, 

Diretora, Secretária e Recepcionista) para encaminhar suas sugestões e/ou críticas; 
elas serão ouvidas com atenção; 

 Seja cuidadoso nos arredores da escola, evitando transitar por ruas mais desertas; 
cuide de sua segurança fora da escola. 
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