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Família Positivo!

Seja bem-vinda à Nova Experiência Positivo de Aprender!

Independente dos desafios impostos pelo Coronavírus, que mudou 
a rotina familiar e escolar e ainda exigiu novas ações metodológicas 
para assegurar a qualidade do ensino e aprendizagem dos nossos 
alunos, o Colégio Positivo Telêmaco Borba segue com o 
planejamento elaborado para ano letivo, o qual consta neste 
Manual.

Solicitamos a leitura completa para auxiliar na organização da 
Família. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a 
Secretaria pelo fone (42) 3272-1335, que nossa Equipe de 
Profissionais estará disponível para melhor atendê-los.

Em 2021, desejamos que a Nova Experiência Positivo de Aprender 
seja mais divertida, significativa, colaborativa, vencedora e muito 
mais humana.

Feliz ano letivo!

Prof. Nelson Roberto Ramos
Diretor

“Colégio Positivo Telêmaco Borba -
29 Anos Educando para a Vida”.

Mensagem da Direção
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MISSÃO
•Oferecer educação, formação, ensino e serviços de qualidade.
•Preparar o aluno para obter sucesso na vida e poder realizar-se plenamente como 
pessoa.

VISÃO
Fazer do Colégio Positivo Telêmaco Borba um centro de referência em educação para 
o Brasil.

VALORES
O Positivo acredita em princípios como valores que governam a instituição e que 
deverão governar nossas vidas como profissionais:

• SABER
Saber é transformar a consciência que se tem do universo e das teorias criadas para 
explicar a vida e seus mistérios. O homem cria o saber e este o transforma, 
propondo-lhe novos desafios. O saber é a luz que permite ao homem escolher seu 
caminho.

• ÉTICA 
Ética é a arte de bem proceder, caminho único para se alcançar o bem supremo: a 
felicidade. Para tanto, não deve o  homem apenas deixar de fazer o mal, mas deve 
fazer o bem sempre que possível, como forma de evitar algum mal que resulte de não 
haver praticado o bem.

• TRABALHO
Trabalho é a aplicação das forças e faculdades humanas (razão, sentimento e 
vontade) para alcançar determinado fim. O verdadeiro trabalho não se faz só com as 
mãos, mas também com a razão e o coração; enquanto trabalha, o homem 
transforma a natureza, a sociedade e, principalmente, a si mesmo.

• PROGRESSO
Progresso é movimento, marcha para a frente, avanço, evolução, melhoria, 
civilização e desenvolvimento, do qual resulta a acumulação de bens materiais e 
crescimento intelectual e moral capazes de transformar a vida e conferir-lhe maior 
significado.

Colégio Positivo
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A essência do “Pensamento Positivo” baseia-se na construção do saber, na 
consciência ética, na força do trabalho e no progresso humano.
Os “Valores Positivo” se realizam baseados em cinco pilares:

1. Educação integral 
A educação integral se faz pelo desenvolvimento harmônico da inteligência, da 
sensibilidade e da vontade, que se traduz na evolução física, intelectual, 
emocional, moral e espiritual.

2. Professor ético e qualificado 
O corpo docente deve ser constituído de profissionais éticos, que professem os 
“Valores Positivo”, permanentemente capacitados para ministrar a educação 
integral, com o melhor uso possível do material didático e das modernas 
tecnologias educacionais.

3. Aluno protagonista 
O aluno é o agente principal de sua própria formação. A orientação segura do 
professor respeita a condição humana única de cada indivíduo, suas diferenças e 
suas potencialidades.

4. Família parceira
A família é fundamental no processo educativo. Por isso, o Positivo estabelece com 
ela um relacionamento sistemático e permanente, visando ao melhor 
desenvolvimento integral do aluno.

5. Centro de pesquisa e material didático
Para a permanente capacitação de seus professores e produção do material 
didático, constituído pelos livros integrados, softwares educacionais e Portal das 
Escolas, o Positivo mantém o Centro de Pesquisas Positivo, onde centenas de 
especialistas dão suporte às suas escolas e às Escolas Conveniadas ao Sistema 
Positivo de Ensino em todo o Brasil.
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Modalidades de Ensino
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Para proporcionar um atendimento adequado ao aluno e às famílias, o Positivo conta com os 
seguintes setores:

– Direção: Nelson Roberto Ramos
A Direção é responsável pela representação, organização e administração geral da Escola.

– Gerência Administrativa: Eliete Aparecida da Silva
É responsável pelo gerenciamento de atividades técnicas e administrativas.

– Orientação Educacional: Rosenéa Valentim dos Santos
É o serviço que orienta o aluno no aspecto social, afetivo e comportamental, cooperando para o 
seu desenvolvimento integral. Faz, também, a ligação entre a Família e a Escola, atendendo aos 
pais e, quando necessário, a especialistas.

– Coordenação Pedagógica: Soeli Terezinha Alexandre 
A Coordenação Pedagógica é responsável pela orientação e assistência aos professores, buscando 
promover a melhoria permanente da qualidade do ensino.

– Secretaria: Márcia Almeida de Oliveira / Emiliana Amaral 
A Secretaria é o serviço responsável pela documentação dos alunos e da Escola, além da emissão 
de boletos das mensalidades escolares e cobranças de taxas. Seu horário de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 7h10min às 12h10min e das 13h15min às 18h10min.

Os prazos e taxas estabelecidos pela Direção, para a expedição dos documentos, são os seguintes:

Setores à disposição 
dos alunos e famílias

Como efetuar o pagamento das mensalidades:
• Boleto Bancário: O pagamento das mensalidades é efetuado via boleto bancário, com 
vencimento até o dia 05 (cinco) do mês de referência de cada parcela. 

• Débito Automático - em conta corrente no Banco do Brasil: para esta opção, preencher a 
autorização para débito em conta-corrente, na Secretaria do Colégio.

•  A falta de pagamento até a data de vencimento implicará o acréscimo de multa e juros de mora 
estipulados no contrato de prestação de serviços educacionais.

Prova de 2ª Chamada

Carteira de Estudante

2ª Via do Histórico Escolar

2ª Via da Senha de Acesso ao Gerenciador Educacional 

Cancelamento de Boletos vincendos 

Fotocópias 

R$ 40,00

R$   7,00

R$ 50,00

R$   5,00

R$   5,00 (por folha)

R$   0,30 (por folha)
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Livros didáticos - Sistema Positivo de Ensino
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As coleções didáticas do Sistema Positivo de Ensino estão alinhadas à 
Base Nacional Comum Curricular, cujos materiais foram atualizados focando no 
processo de alfabetização para desenvolver novas habilidades nos alunos, tudo 
para garantir a alfabetização até o fim do 2º Ano do Ensino Fundamental. Os 
livros trazem experiências lúdicas, interativas e significativas para as crianças e 
despertam nelas a curiosidade de aprender com o mundo.

As coleções foram pensadas, também, para melhorar o ensino por meio 
de um processo contínuo de aprendizagem entre os anos escolares. 

Da Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental - Anos Finais - 
todas as coleções já estão atualizadas e, em 2021, entramos com a nova coleção 
na 1ª Série do Ensino Médio. Já,  em 2022, fechamos todo o Ensino Médio.

Material de qualidade e uma Equipe de excelência só podem trazer um 
RESULTADO POSITIVO.

Confira, abaixo, a listagem dos materiais que o seu(sua) filho(a)  receberá 
em 2021.



Entrada de Apostilas
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 Os Livros Didáticos (Apostilas) são entregues conforme cronograma 
acima, mediante apresentação do comprovante de pagamento das 
mensalidades escolares, e devem ser conferidos pela família e/ou aluno(a) para 
detectar se há irregularidade ou defeitos de impressão nos livros, e solicitar a 
troca do referido material no prazo de 24horas após o recebimento.

É importante que os  Livros Didáticos e avaliações sejam guardados e 
mantidos sempre em bom estado de conservação até o término do ano letivo, 
pois no decorrer o(a) aluno(a) pode precisar deles.



O Positivo possui uniforme padrão, sendo que todas as peças contêm a logomarca 
“Positivo”.

São peças variadas, o que possibilita ao aluno diversas composições. Apresenta 
modelos unissex, femininos e masculinos, com opções para o inverno, verão e meia 
estação.

 
Conheça as peças:
• Camiseta manga longa bicolor 
• Camiseta manga curta bicolor
• Moletom gola dupla preto 
• Baby look 
• Baby look manga longa
• Regata 
• Corsário supplex feminino
• Bermuda Unissex
• Saia short feminina (infantil)
• Jaqueta de Moletom Feminina 
• Moletom canguru 
• Jaqueta de forro destacável 
• Calça colegial unissex 
• Calça supplex feminina 

Observações: 
• Serão aceitos como uniformes de Inverno os agasalhos preto ou branco lisos, ou 

seja, sem nenhum detalhe colorido, bem como as peças do Colégio Positivo Curitiba, 
adquiridas nas lojas credenciadas.

• No uniforme deve constar o nome completo do aluno, para posterior 
identificação;

• Os objetos e peças do uniforme, quando encontrados ou entregues por 
terceiros, ficam à disposição da família na biblioteca do Colégio até o fechamento de 
cada trimestre. Uma vez não procurados, serão encaminhados para doações.
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Uniforme Positivo

Toda SEXTA-FEIRA é o 

“DIA SEM UNIFORME”,
e, neste dia, solicitamos que o aluno 

utilize roupas e calçados seguros.
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Uniformes - Lojas Credenciadas



Comunicação entre família e escola
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Gerenciador Educacional Gennera: www.gennera.com.br

Os pais poderão acessar informações a respeito do(a) seu(sua) filho(a), tais como:

boletins, faltas, notas, ocorrências disciplinares e outros.

O login e a senha serão encaminhados às famílias e aos alunos, via whatsapp,

entre 01 a 05 de fevereiro para o devido acompanhamento do ano letivo do(a) filho(a).

Whatsapp

Por meio dos grupos de whatsapp referentes à turma do(a) filho(a), os pais

receberão informações, comunicados e bilhetes diversos gerenciados pela Escola. Além

disso, do 6º Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio cada Professor(a)

Regente de Turma criará grupos com os(as) alunos(as) para uma comunicação direta com

o objetivo de esclarecer dúvidas e postar informações referentes à sua disciplina.

E-mail, Telefones e Correspondências Gerais

E-mails, telefones e o endereço da Família devem estar sempre atualizados junto

à Secretaria do Colégio para que eventuais comunicados sejam feitos com rapidez e

eficácia.

Site: www.positivotb.com.br

É a página oficial do Colégio a qual contém informações e postagens gerais das

ações desenvolvidas pela Escola.
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Regulamento Geral do Aluno

O Regulamento Geral do Aluno constitui em um dos desdobramentos do Regimento Escolar.

DIREITOS DO ALUNO:
I - Ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo de igualdade de atendimento, sem sofrer 
qualquer tipo de discriminação.

II - Participar das aulas, das avaliações e demais atividades promovidas pela Escola, como também 
solicitar explicações aos professores, e aos demais funcionários, sempre que julgar necessário.

III - Utilizar as instalações e os recursos materiais oferecidos pela Escola, mediante prévia autorização de 
quem de direito.

IV - Tomar conhecimento do Rendimento Escolar e dos resultados obtidos em provas, trabalhos, médias 
e frequência, nos prazos estabelecidos, podendo, sempre que julgar necessário, solicitar revisão de 
provas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua divulgação.

V - Receber as avaliações devidamente corrigidas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias.

VI - Frequentar as dependências da Escola, em turno oposto ao da sua matrícula para atividades 
extracurriculares, nos horários previamente divulgados e /ou mediante autorização do Serviço de 
Orientação Educacional.
a) Não constitui obrigação da Escola a cessão do espaço físico, material didático pedagógico e esportivo 
para atividades realizadas pelo aluno sem orientação de um professor/funcionário.

VII - Requerer e realizar provas de 2ª Chamada mediante apresentação de documentos comprobatórios.

DEVERES DO ALUNO:
I - Entregar a documentação exigida pela Instituição no ato da matrícula ou, quando for o caso, no prazo 
estipulado. A matrícula somente será deferida mediante a apresentação da documentação completa.

II - Cumprir as determinações emanadas da direção do estabelecimento.

III - Participar das aulas e atividades escolares, devidamente uniformizado.
a) O uso completo do uniforme é obrigatório em todas as atividades realizadas pelo aluno como assistir 
às aulas, provas de 2ª Chamada ou recuperação; enfim, sempre que o aluno estiver no Colégio ou 
representando-o deve estar devidamente uniformizado.
b) As peças do uniforme devem atender às normas conforme o estabelecido pelo Positivo. Portanto, a 
calça, a bermuda e a camiseta devem conter a logomarca.
c) Faculta-se ao Colégio fornecer peças do uniforme para o aluno que não estiver devidamente 
uniformizado nas dependências da Escola, ficando o aluno obrigado a fazer devolução das referidas 
peças no prazo de 48 horas, devidamente higienizadas.

IV - Manter-se atento e participativo durante as aulas, executando as atividades determinadas, pelos 
professores, com empenho e dedicação.
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V - Ser pontual.
a) No início de aulas e após o recreio, o aluno deverá deslocar-se para as salas de aula, pois, ao toque do 
sinal, o professor não permitirá a entrada de retardatários, que deverão se dirigir à sala de estudos.
b) quando houver atraso, no decorrer da 1ª aula, os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - 
Anos Finais - e Ensino Médio entrarão no Colégio e ficarão na sala de estudos até o início da 2ª aula. Os 
alunos da Educação Infantil e 1º ao 5º ano serão encaminhados à sala de aula pela bibliotecária. Em caso 
de atraso após à 2ª aula não será permitida a entrada do aluno em sala, exceto em casos justificados ao 
Serviço de Orientação Educacional.

VI - Ser assíduo.
A família deve comunicar a instituição qualquer impedimento de frequência do aluno às aulas.

VII - Ler, diariamente, os editais da sala de aula, referentes à sua turma, os quais se  destinam à fixação de 
comunicados, horários, unidades temáticas previstas para as provas, trabalhos e outros selecionados 
pela coordenação pedagógica e pelos professores.

VIII - Estudar, fazer as tarefas, portar todo o material escolar solicitado e guardar os livros didáticos até o 
final do ano letivo. O aluno deverá criar hábito de estudo, fazendo as tarefas de casa e a revisão dos 
conteúdos trabalhados em sala diariamente.

IX - Ser honesto na apresentação das tarefas e trabalhos, na realização das avaliações e nas atitudes no 
dia-a-dia.

X - Comparecer às recuperações sempre que convocado.

XI - Respeitar professores, funcionários e colegas, bem como as normas disciplinares, comportando-se 
adequadamente dentro e fora da escola.

XII - Respeitar o próximo, pois é a base de todo relacionamento existente na Escola.

XIII - Zelar pela limpeza e conservação do patrimônio do estabelecimento.

XIV - Comportar-se, adequadamente, nos eventos e atividades promovidos pelo colégio (jogos, 
passeios, viagens educativas, confraternizações e outros), uniformizado ou não, uma vez que 
representa a escola.

XV - Preservar os equipamentos de sala, como giz, quadro, equipamentos multimídias, entre outros, 
uma vez que são instrumentos de trabalho do professor e só como tais deverão ser utilizados.

XVI - Indenizar o prejuízo, quando produzir danos materiais à Escola ou a objetos de propriedade de 
colegas, professores e funcionários.

XVII - Entregar à Família a correspondência enviada pela Escola, devolvendo-a assinada, no prazo 
estabelecido, quando for o caso.

XVIII - Comparecer às solenidades, festas cívicas e outros eventos promovidos pelo estabelecimento.

XIX - Respeitar os símbolos nacionais.
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XX - Cuidar de seus pertences.
a) Objetos de valor não deverão ser trazidos à Escola, que não se responsabiliza por perdas e danos. 
Quando encontrados ou entregues por terceiros, os pertences ficam à disposição dos donos na 
biblioteca do Colégio. 
b) Guardar o celular desligado dentro da mochila nos momentos em que o mesmo não for solicitado 
para uso pedagógico pelo(a) professor(a).
c) Aparelhos celulares e similares, quando recolhidos durante a aula, por uso inadequado ou não 
autorizado, só serão entregues aos pais ou responsáveis.

XXII - Acompanhar o rendimento escolar pelo site ou pelo Gerenciador Educacional do Colégio, por meio 
da senha e login disponibilizados no início do ano.

XXIII - Comunicar os setores responsáveis pela escola (SOE/BIBLIOTECA) toda vez que estiver com 
problemas de saúde, evitando contato telefônico direto com a família.

Proibições ao Aluno:
I - Atrapalhar e tumultuar a aula com conversas, atitudes, vocabulário impróprios, desenhos, bilhetes e 
outros.

II - Entrar em sala de aula ou sair dela sem autorização do professor, permanecer na porta da sala nos 
intervalos de aulas dificultando a entrada ou saída dos colegas. 

III - Ocupar-se, durante as aulas, com atividades alheias a elas ou portar material estranho às atividades 
escolares.
Ocorrendo este fato, o aluno deverá entregar ao professor ou funcionário da escola o material estranho 
(telefone celular e outros), sempre que lhe for solicitado, o qual será entregue somente aos pais ou 
responsáveis. 

IV - Gravar, captar, editar e divulgar imagens e/ou áudio de alunos, professores e funcionários do Colégio 
sem a devida autorização.

V - Comer, mascar chicletes ou chupar balas durante as aulas.

VI - Usar de meios fraudulentos quando da realização das avaliações (comunicar-se com colegas, “colar” 
ou portar “cola”), ou de outros trabalhos. Constatada a ocorrência, terá sua prova anulada.

VII - Usar boné, capuz, touca quando em sala de aula, laboratórios e outros espaços físicos fechados.
O uso do capuz do agasalho ou outro qualquer é proibido durante a realização das avaliações.

VIII - Praticar atos que prejudiquem as atividades escolares, em sala ou fora dela, que sejam contrários 
aos bons costumes ou excedam os limites de segurança e da boa educação.

IX - Usar indevidamente o nome da escola ou distribuir impressos que envolvam o nome de colegas, 
professores e funcionários.

X - Apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações embaraçosas colegas, professores e funcionários.

XI - Danificar o patrimônio da Escola e pertences dos colegas, professores e funcionários.
Todo dano causado deverá ser ressarcido pelo responsável, sem prejuízo da punição que lhe for 
imputada.
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XII - Promover atividades extraclasses, jogos, campanhas ou comércio de qualquer natureza, não 
autorizados, dentro e fora da Escola.

XIII - Andar de bicicleta, skate, patins ou similares na Escola.

XIV - Comportar-se de maneira inadequada no ambiente escolar (casais de namorados).

XV - Amassar, rabiscar, adulterar, violar ou deixar de entregar as correspondências encaminhadas aos 
pais (provas, comunicados, circulares, cartas, convites, boletins e outros).

XVI - Falsificar a assinatura de professores, pais ou responsáveis.
 
XVII - Faltar às aulas sem justificativa da Família.

XVIII - Ausentar-se do estabelecimento sem que esteja devidamente autorizado pela Família e pela 
Escola. A saída só será permitida mediante autorização prévia da família, por meio de bilhete, 
telefonema, e-mail ou junto com o pai ou responsável.
a) A saída antecipada do aluno da Educação Infantil, do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e 
Ensino Médio será permitida somente no intervalo entre as aulas.
b) O aluno que sair sem prévia autorização da Família e da Escola estará sujeito ao afastamento das aulas 
por um dia ou mais.
c) Caso estes alunos tenham neste dia prova ou apresentação de algum trabalho, eles perdem 
automaticamente o direito de requerer uma nova prova ou um novo trabalho.

XIX - Fazer-se acompanhar dentro da Escola de pessoas estranhas à comunidade escolar, sem prévia 
autorização.

XX - Portar ou fazer uso de cigarros, bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas; promover, incentivar ou 
participar de agressões ou brigas, ou tomar atitudes incompatíveis com o adequado comportamento 
social, no interior ou, na frente do estabelecimento.
a) Sempre que houver comentários ou ameaças de brigas, procurar o Serviço de Orientação 
Educacional.
No caso de envolvimento de grupos ou de pessoas estranhas em brigas na frente ou nas proximidades 
da escola, ou quando o aluno estiver uniformizado, o responsável receberá punição severa, podendo 
chegar ao encaminhamento educativo.

XXI - Comemorar  aniversário na escola. 

XXII - Promover e/ou participar de “trote” nas dependências e proximidades da Escola.
 
XXIII - Portar e utilizar corretor líquido em todas as dependências escolares.

XXIV - Promover e participar de lanches comunitários no ambiente escolar, salvo aqueles organizados 
pelo Colégio.

XXV - Trazer e consumir lanches e bebidas fora das especificações legais.



Faltas Graves:
São consideradas faltas ou ocorrências disciplinares graves, entre outras:

- Reincidência na indisciplina ou descumprimento dos deveres;
- Brigas;
- Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis (derrubar colega 
intencionalmente, por exemplo);
- Faltar às aulas intencionalmente, ficando nas imediações da Escola;
- Desacato a professores, inspetores e funcionários;
- Falsificação de documentos e/ou assinaturas;
- Desrespeito à integridade moral;
- Dano ao patrimônio da Escola;
- Saída da Escola sem permissão;
- Prática de “BULLYING e CYBERBULLYING” (LEI 13.185 - 06/11/2015).

Sanções Aplicáveis ao Aluno:
A infração a qualquer dos deveres e a transgressão das proibições sujeitam o aluno, conforme a 
gravidade da falta, às seguintes penalidades:

- Advertência verbal;
- Advertência escrita;
- Afastamento temporário de determinada(s) aula(s);
- Afastamento temporário da sala de aula e em dias consecutivos;
- Transferência consensual, mediante anuência dos pais;
- Encaminhamento socioeducativo.

- Aluno excluído da sala por conduta inconveniente será encaminhado ao Serviço de Orientação 
Educacional, que aplicará as sanções previstas, e será encaminhado à sala de estudos, onde 
realizará tarefas pré-determinadas.
- Considerada a gravidade da infração, poderão ser ultrapassadas uma ou mais etapas previstas.
- Encaminhamento educativo (caminho para a transferência compulsória) será utilizado como 
medida extrema, uma vez esgotados os recursos pedagógicos, com o endosso da Comissão 
Especial, previstos na legislação.
- As sanções aplicadas aos alunos, a partir da advertência por escrito, serão comunicadas à Família 
e anotadas em seus respectivos registros.
- Todos os funcionários da instituição são responsáveis pela disciplina na escola.
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Enriquecendo o dia-a-dia escolar

Com o objetivo de estimular as crianças e os adolescentes a ampliarem seus conhecimentos e

auxiliá-los no desenvolvimento das suas habilidades e capacidades, além das aulas em que o

protagonismo e a autonomia são essenciais, o dia-a-dia escolar é enriquecido com:

Portal Educacional Positivoon - http://www.positivoon.com.br

Na primeira semana de aulas todos(as) os(as) alunos(as) recebem login e senha para terem acesso à

essa ferramenta.

Biblioteca

Espaço destinado aos alunos, funcionários, pais e professores, os quais poderão fazer empréstimos de

livros, utilizar os computadores e efetuar leituras e pesquisas.

Os livros e materiais que forem danificados e/ou perdidos devem ser restituídos ao Colégio.

Observações:

* Não é permitido lanchar na Biblioteca.

* Ao longo de 2021 serão disponibilizados novos títulos.

Laboratório de Ciências

Utilizado para atividades práticas condizentes com o conteúdo programático desenvolvido.

Projetos

*Projeto Sofia - Associação de Pais e Mestres (APM) e Associação Atlética Positivo (AAP):
Constituem-se em associações formadas por pais e professores, organizadas em diretoria executiva com
gestão anual, cujo objetivo é trabalhar em prol de melhorias físicas e materiais para o bem-estar do aluno.

*Socioemocional: O Projeto de Formação Humana tem como objetivo promover atividades que
valorizam as competências socioemocionais, de forma transversal e continuada, formando cidadãos
íntegros, preocupados consigo e com os outros, que ajam em prol de uma sociedade mais justa e solidária.

*Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência): É um projeto por meio do
qual policiais militares, devidamente treinados e com material próprio (livro do estudante, camiseta e
diploma), desenvolvem um curso de prevenção às drogas e à violência na sala de aula. É um curso
semanal, com 12 encontros, específico para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
conforme calendário a ser divulgado posteriormente.

*Leia Mais: Visa a desenvolver o comportamento leitor para ampliar o repertório para o trabalho de
leitura e escrita, além da oralidade, possibilitando o acesso aos diversos tipos de leitura e gêneros
textuais.

*Adolescência Administrando o Futuro: Consiste em um curso prático, com base na dinâmica de grupo,
para adolescentes das turmas do 8º Ano do Ensino Fundamental – Anos Finais à 2ª Série do Ensino Médio,
com 12 encontros semanais, com o objetivo de auxiliar o adolescente a refletir sobre questões básicas
que podem ajudá-lo no planejamento de decisões importantes em suas vidas, sem a imposição de
conceitos e respeitando as particularidades de cada indivíduo.

*Viagens Pedagógicas: Com o objetivo de contribuir com a melhoria do processo de construção do
conhecimento dos nossos alunos, estimular e embasar os textos didáticos contidos nos livros e ainda
consolidar o trabalho desenvolvido em sala de aula, o Colégio propõe viagens para que os(as) alunos(as)
possam observar e ter a vivência dos assuntos trabalhados.
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Campanhas
*Festa Junina: Visa à arrecadação de prendas e gêneros alimentícios.

*Agasalho: Com o intuito de sensibilizar o(a) aluno(a) Positivo sobre a importância da solidariedade,
o Colégio promove a arrecadação de agasalhos e cobertores em parceria com a Prefeitura, nos
meses de maio e junho.

Eventos e Atividades

*Festa Junina: É uma festa aberta a toda a comunidade, onde há a participação efetiva do aluno e da
família e integra escola e comunidade.

*Dia do Estudante: Momento de descontração e alegria no Colégio, por meio de ações para
comemorar essa data e para que o aluno Positivo possa fortalecer seus laços de amizade.

*Semana da Pátria: Consiste em desenvolver os valores de amor e respeito à Pátria, valorizando os
símbolos nacionais e oportunizando reflexões críticas com os estudantes, familiares e professores acerca
do civismo, dos acontecimentos políticos, históricos, sociais e culturais que envolvem a nossa Nação.

*Dia da Criança: Essa data é comemorada na Escola com atividades recreativas e culturais, visando à
integração, à coletividade e à participação dos alunos do NI da Educação Infantil ao 6º Ano do Ensino
Fundamental – Anos Finais.

*Formatura: É uma celebração festiva quando a Escola comemora o encerramento de um ciclo de
estudos, para os alunos do NII da Educação Infantil, 9º Ano do Ensino Fundamental – Séries Finais e 3ª
Série do Ensino Médio.

Observações:
No caso da realização de viagem pela turma, a mesma deverá ocorrer aos fins de semana e/ou
feriados e recessos. É importante não marcar em dias letivos previstos no calendário escolar, uma
vez que o cronograma de conteúdos e avaliações seguem normalmente;
Não é permitida a participação dos Professores Positivo nas referidas viagens;
Atividades realizadas como festas, celebrações religiosas, viagens, jantares e outros não são
promovidos pela Escola. Portanto, se ocorrerem, são independentes e serão de inteira
responsabilidade de seus organizadores.
Não é permitido vendas de convites para festas, vendas de rifas ou outro tipo de comércio, na Escola
e/ou fora dela, utilizando o nome e a logomarca da instituição.

Esporte - Extracurricular

As Atividades Esportivas Extracurriculares ofertadas para o ano de 2021 serão administradas

pela Associação Atlética Positivo (AAP), que fará parcerias com profissionais de diferentes modalidades,

por meio de contrato de prestação de serviços, conforme interesse dos alunos e disponibilidade de locais

e horários, sendo aberto à comunidade.

No mês de fevereiro 2021, os alunos farão as inscrições na(s) modalidade(s) de interesse, e,

havendo número mínimo de atletas inscritos, as equipes e horários serão divulgados em boletim próprio.

O pagamento da mensalidade estabelecida para a atividade esportiva escolhida deverá ser

realizado diretamente ao profissional/parceiro, sob a supervisão da AAP.

A lista com as modalidades, parceiros e valores será divulgada no início do ano letivo.

Data: 11 de dezembro de 2021 (Data a ser confirmada)

Horário: 20h
Local: Casa da Cultura
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IMPORTANTE
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Cantina

O serviço de cantina do Colégio Positivo é de responsabilidade da Srª 

Suely Aparecida Bittencourt Grisoski, com acompanhamento técnico da nutricionista 

Francine Pacholok Chemim - CRN 5618. 

A cantina comercializa lanches diariamente, e almoço nos dias de contraturno. 

As fichas devem ser adquiridas com antecedência para facilitar o atendimento e evitar 

filas. Horários de atendimento, cardápios e preços deverão ser consultados diretamente 

na cantina.

Todos os assuntos relacionados à cantina deverão ser tratados diretamente com a Srª 

Suely ou com a Direção da Escola.

- Conforme contrato mantido entre Colégio Positivo e a Cantina Comercial e, sendo o 

Colégio uma instituição de ensino particular, este é responsável pela segurança 

alimentar e segurança geral dos alunos, fica o aluno proibido de solicitar, adquirir e 

consumir alimentos entregues por empresas não autorizadas, tanto no portão quanto 

nas imediações da Escola.

- Os alunos que permanecerem na Escola no horário do almoço de segunda à quinta-

feira devem consumir a refeição da Cantina Comercial do Colégio ou trazer o 

lanche/almoço de casa.

- Conforme consta no Regimento Escolar, o consumo de refrigerantes não é permitido 

no Colégio, sendo autorizado apenas o consumo de água, suco natural e semelhantes.

- Os alunos que permanecerem no horário de almoço não estão autorizados a sair nas 

imediações do Colégio, devendo permanecer no pátio, uma vez que estão sujeitos às 

normas da instituição.

- No horário do almoço, não é permitido ao aluno entrar em salas de aula, nem deixar 

mochilas, materiais e outros pertences, uma vez que este horário é destinado à limpeza 

das salas.

- Os casos omissos a esse Regulamento serão tratados pela Direção do Colégio Positivo 

Telêmaco Borba.
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Livros de Leitura
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Livros de Leitura
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Livros de Leitura
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Rendimento Escolar
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As normas abaixo relacionadas deverão ser observadas pelos alunos, para evitar imprevistos e 
situações desagradáveis durante as aplicações das provas.

Dias de Provas
Verificar no Calendário de Provas ou nos Editais, com antecedência, as datas das provas de cada 
disciplina.
Quando o aluno se atrasar, deverá fazer a prova no tempo que lhe restar, conforme o grau de ensino.

Material necessário:
1. Antes de vir ao Colégio, o aluno deverá verificar se todo o material de que precisará para fazer a prova 
está em sua pasta, pois não lhe será permitido o empréstimo de nenhum objeto durante a realização da 
mesma.
2. Ao entrar em sala, todo o material deverá estar guardado dentro da pasta e o celular desligado.
3. Ao sentar-se, retirar somente o material necessário para fazer a prova; o restante deve ficar na pasta 
fechada, embaixo da cadeira.
4. As provas deverão ser feitas com caneta azul ou preta.

Execução da Prova:
1. O aluno deverá preencher corretamente todo o cabeçalho, escrevendo seu nome completo, número 
de chamada e turma.
2. Ler atentamente o enunciado para poder dar a resposta completa ao que se pede. Nunca tentar 
resolver a questão sem ler todo o seu enunciado.
3. Organizar o pensamento antes de escrever qualquer resposta, pois, caso contrário, poderá fazê-lo de 
forma incompleta ou escrever o que não deve.
4. Responder, primeiramente, às questões que julgar mais fáceis, depois as mais difíceis, evitando, 
assim, perder tempo e deixar em branco questões cujas respostas sabe.
5. Evitar rasuras. No caso de erros, colocar o que estiver errado entre parênteses fazendo apenas um 
traço sobre a palavra (–); serão anuladas as questões objetivas que apresentarem rasuras.
6. Se tiver alguma dúvida ou problema relativo à prova, levantar a mão e aguardar a autorização do 
professor para falar.
7. É proibido o uso de corretivo líquido nas provas.
8. Não é permitido, no decorrer da prova, olhar para os lados, conversar, colocar a mão embaixo da 
carteira, etc., pois as atitudes suspeitas poderão ocasionar a anulação da prova, sem direito à 
avaliação substitutiva.
9. Os espaços em branco poderão ser usados para esquemas e rascunhos. Não é permitido a utilização 
da carteira para rascunhos e/ou outras anotações.
10. Respostas a lápis não serão corrigidas (6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Médio).
11. Quem determina o momento em que a prova deverá ser entregue é o professor e não o sinal 
externo.
12. Reler a prova antes de colocar embaixo da carteira. Caso tenha deixado em branco algum item, 
ainda poderá completá-lo. Depois de colocá-la embaixo da carteira, não poderá escrever mais nada.
13. Ao receber a prova, conferir e se houver falha de impressão solicitar uma nova prova.
14. Ao realizar provas em duplas, espera-se do(a) aluno(a) conduta adequada, amigável e respeitosa.

32

Normas para os dias de provas

O Colégio Positivo não altera o calendário de provas, bem como 
os horários para atender exceções e solicitações pessoais.
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Avaliações



53

Avaliações



54

Avaliações
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Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 13h30min Letrar L. Inglesa Ed. Física Ed. Física Numerar

2ª 14h20min Letrar
Livro de 

Experiência
Livro de 

Experiência
L. Inglesa Numerar

3ª 15h10min Desenhar Letrar Numerar Letrar Letrar

Recreio 16horas

4ª 16h20min Numerar Letrar Numerar
Brincadeira 
das Artes

Parque

5ª 17h10min Parque Letrar Numerar
Brincadeira 
das Artes

Desenhar

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 13h30min
Livro de 

Experiência
Investigar

Livro de 
Experiência

L. Inglesa Numerar

2ª 14h20min Ed. Física L. Inglesa Ed. Física Numerar Numerar

3ª 15h10min Desenhar Letrar Letrar Numerar Letrar

Recreio 16horas

4ª 16h20min Numerar Letrar Letrar Investigar Parque

5ª 17h10min Numerar Letrar Letrar
Brincadeira 
das Artes

Desenhar

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 13h30min Prod. Textual Matemática L. Inglesa Ciências Português

2ª 14h20min Português Matemática Matemática Ed. Física Ciências

3ª 15h10min Português História Matemática História Matemática

Recreio 16horas

4ª 16h20min Geografia Ed. Física Português L. Inglesa Filosofia

5ª 17h10min Arte Ciências Português Geografia Parque

NI -Tarde

NII -Tarde

1T9 - Tarde

Horário



61

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 13h30min Português Matemática Português Prod. Textual L. Inglesa

2ª 14h20min Português Matemática Português Prod. Textual Matemática

3ª 15h10min Ed. Física Ciências Ed. Física História Matemática

Recreio 16horas

4ª 16h20min Arte L. Inglesa Matemática Geografia Português

5ª 17h10min Geografia História Filosofia Ciências Ciências

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 13h30min Português Matemática Português Prod. Textual Matemática

2ª 14h20min Português Matemática Português Prod. Textual Matemática

3ª 15h10min Arte L. Inglesa L. Inglesa História Português

Recreio 16horas

4ª 16h20min Ed. Física Ciências Matemática Ed. Física Geografia

5ª 17h10min Geografia História Filosofia Ciências Ciências

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 13h30min Prod. Textual Matemática Português Português Matemática

2ª 14h20min Prod. Textual Matemática Português Português L. Inglesa

3ª 15h10min História Ed. Física Ciências Arte Português

Recreio 16horas

4ª 16h20min Geografia História Ed. Fisica Matemática Ciências

5ª 17h10min Filosofia Geografia L. Inglesa Matemática Ciências

Auxiliar

3T9 - Tarde

2º ANO A - Tarde

Auxiliar

2º ANO B - Tarde

Horário
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Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 7h20min Arte

2ª 8h10min L. Inglesa

Recreio 9h

3ª 9h15min Filosofia

4ª 10h05min Ed. Física

Recreio 10h55min

5ª 11h10min

  

1ª 13h30min Prod. Textual Matemática Ciências Português Matemática

2ª 14h20min Prod. Textual Matemática L. Inglesa Português Matemática

3ª 15h10min História Geografia Matemática Ed. Física L. Inglesa

Recreio 16horas

4ª 16h20min História Português Matemática Ciências Português

5ª 17h10min Geografia Português História Ciências Português

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 7h20min Ed. Física

2ª 8h10min Arte

Recreio 9h

3ª 9h15min L. Inglesa

4ª 10h05min
 

Filosofia
 

Recreio 10h55min

5ª 11h10min
  

1ª 13h30min Prod. Textual Matemática Ciências Português Matemática

2ª 14h20min Prod. Textual Matemática Matemática Português Matemática

3ª 15h10min História Geografia Matemática Ciências Português

Recreio 16horas

4ª 16h20min História Português L. Inglesa Ciências L. Inglesa

5ª 17h10min Geografia Português História Ed. Física Português

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 7h20min L. Inglesa

2ª 8h10min Geografia

Recreio 9h

3ª 9h15min Filosofia

4ª 10h05min L. Inglesa

Recreio 10h55min

5ª 11h10min Ed. Física

1ª 13h30min Arte Redação Matemática Ciências Ciências

2ª 14h20min Matemática Matemática Geografia História Ciências

3ª 15h10min Português Português Matemática Ciências História

Recreio 16horas

4ª 16h20min Português Matemática Redação Geografia História

5ª 17h10min Matemática Ed. Física Português L. Inglesa L. Inglesa

4T9 - Manhã/ Tarde

5T9 - Manhã/ Tarde

6T9 - Manhã/ Tarde

Horário
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Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 7h20min Redação L. Inglesa História Redação Ciências

2ª 8h10min Matemática Geografia Ciências Matemática Matemática

Recreio 9h

3ª 9h15min Filosofia Arte Ciências Geografia Ciências

4ª 10h05min Ed. Física Ed. Física História Português História

Recreio 10h55min

5ª 11h10min Português L. Inglesa L. Inglesa Matemática L. Inglesa

1ª 13h30min Português

2ª 14h20min Matemática

3ª 15h10min Português

Recreio 16horas

4ª 16h20min Geografia

5ª 17h10min Matemática

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 7h20min Arte Redação Geografia Matemática História

2ª 8h10min Português Filosofia Redação Ciências Ciências

Recreio 9h

3ª 9h15min Matemática Português História Ciências Matemática

4ª 10h05min Português L. Inglesa Ed. Física Matemática L. Inglesa

Recreio 10h55min

5ª 11h10min Matemática Ed. Física Geografia Português Ciências

1ª 13h30min História

2ª 14h20min Geografia

3ª 15h10min

 

L. Inglesa

Recreio 16horas

4ª 16h20min

5ª 17h10min

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 7h20min Filosofia Geografia Redação Ciências Ciências

2ª 8h10min Matemática L. Inglesa História Geografia História

Recreio 9h

3ª 9h15min Português Ed. Física Matemática Português Ciências

4ª 10h05min Matemática Redação Matemática Ciências L. Inglesa

Recreio 10h55min

5ª 11h10min Ed. Física Português Português L.Inglesa Matemática

1ª 13h30min Geografia

2ª 14h20min Arte

3ª 15h10min História

Recreio 16horas

4ª 16h20min

5ª 17h10min

9M9 - Manhã/ Tarde

7M9 - Manhã/ Tarde

8M9 - Manhã/ Tarde

Horário
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Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 7h20min Matemática História Português História Física

2ª 8h10min Filosofia Literatura História Of. de Textos L. Inglesa

Recreio 9h

3ª 9h15min Arte Geografia Ed. Física L. Inglesa Matemática

4ª 10h05min Química Sociologia Geografia Química Química

Recreio 10h55min

5ª 11h10min Português Português Biologia Proj. de Vida Física

1ª 13h30min Matemática

2ª 14h20min Física

3ª 15h10min Biologia

Recreio 16horas

4ª 16h20min Biologia

5ª 17h10min Matemática

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 7h20min Redação L. Inglesa História Geografia Matemática

2ª 8h10min Química Ed. Física Matemática Química Química

Recreio 9h

3ª 9h15min Português Literatura Biologia Sociologia L. Inglesa

4ª 10h05min Filosofia Geografia Português Geografia Física

Recreio 10h55min

5ª 11h10min Química História Matemática Literatura Proj. de Vida

1ª 13h30min Física

2ª 14h20min

 

Biologia

3ª 15h10min Matemática

Recreio 16horas

4ª 16h20min Física

5ª 17h10min Biologia

Aula Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

1ª 7h20min Química Biologia Biologia Química Química

2ª 8h10min Português História Biologia Sociologia Matemática

Recreio 9h

3ª 9h15min Química Biologia História Redação Química

4ª 10h05min Literatura Literatura Biologia L. Inglesa Matemática

Recreio 10h55min

5ª 11h10min Filosofia Geografia Português História L. Inglesa

1ª 13h30min Ed. Física Geografia

2ª 14h20min Física Matemática

3ª 15h10min Matemática Física

Recreio 16horas

4ª 16h20min Física Física

5ª 17h10min Proj. de Vida Matemática

1M1 - Manhã/ Tarde

2M1 - Manhã/ Tarde

3M1 - Manhã/ Tarde

Horário
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Colégio Positivo Telêmaco Borba
Telefone (42) 3272-3634 | (42) 3272-1335

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1539
Jardim União - Telêmaco Borba - Paraná

www.positivotb.com.br

‘‘A Educação é para sempre!’’


	1: CAPA
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	68: CONTRA CAPA

