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MENSAGEM DA DIREÇÃO

Aos Senhores Pais/Responsáveis,

“Integer Homo”, Homem Íntegro e “Integra Mulier”, Mulher Íntegra, sintetiza nossa filosofia. Trata-se de um programa de ação 
que expressa e apóia os valores que nos definem como instituição educativa. Por meio desse programa, possibilitamos que nossos 
alunos desenvolvam uma personalidade própria, criativa, singular, tornando-se conscientes de suas possibilidades e de suas próprias 
limitações, tanto as interiores quanto as que se refletem em sua relação com o mundo.

Através do ensino bilíngue, são desenvolvidas as competências linguísticas para uma comunicação efetiva, com a produção de 
mensagens em Português e em Inglês, e, a partir do 6º Ano do Ensino Fundamental II, em Espanhol também. Desde a Educação 
Infantil, nossos alunos podem desenvolver-se como falantes bilíngues em diferentes contextos. 

Todos os nossos esforços na formação integral de nossos alunos têm a intenção de torná-los pessoas de bem que consigam 
transcender nesta vida através de seu trabalho pela sociedade e ajuda ao próximo, bem como consolidar um caminho que não se 
apague, mas que permaneça com o passar do tempo.

No Colégio Everest Internacional, os alunos são motivados a adquirir, desde o início de sua formação, as ferramentas adequadas 
para propor projetos e desenvolver iniciativas de solidariedade e compromisso social. 
 
Nossos alunos são um estímulo para o nosso esforço, porém os méritos não são apenas da instituição educativa, mas, principalmente, 
dos pais/responsáveis que colaboram, apoiam e participam ativamente da educação de seus filhos. 
 
Compartilhamos com as famílias de nossos alunos a responsabilidade da formação, de maneira a prepará-los e fortalecê-los desde 
pequenos para que enfrentem os desafios do mundo que os espera. Ao se matricular no Colégio Internacional Everest, o aluno, 
bem como seus pais/responsáveis, deverão se comprometer a cumprir o regulamento de forma integral. A não aceitação, mesmo 
que parcial, dessas normas leva-nos a aconselhá-los a que não matriculem seus filhos em nosso estabelecimento.
 
A leitura deste informativo não invalida a leitura das NORMAS DE CONVIVÊNCIA e do REGULAMENTO DO ALUNO que são 
compartilhados com os pais durante o processo de matrícula.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 – NOSSA MISSÃO
Formar pessoas íntegras, trabalhando em conjunto com as famílias, 
para que sejam líderes de ação positiva e construtores convencidos 
da civilização da justiça e do amor, segundo os princípios do 
humanismo cristão.

 

1.2 – OBJETIVOS
O Colégio Internacional Everest é uma instituição que se propõe a:  

• Promover em seus alunos a formação integral; 

• Oferecer um ambiente que permita aos alunos desenvolver todas 
as suas capacidades intelectuais, esportivas, artísticas, sociais;

• Proporcionar uma autêntica experiência religiosa e a aquisição 
de valores humanos e cristãos, tais como a solidariedade, a 
responsabilidade social e a ética;

• Oferecer o apoio necessário para o desenvolvimento de autênticas 
famílias católicas que saibam responder aos grandes desafios do 
nosso tempo;

• Garantir as bases para a formação de uma personalidade madura, 
para que os alunos conheçam, valorizem, vivam e comuniquem as 
virtudes. Descubram a verdadeira dignidade da pessoa.

 

1.3 – CURSOS QUE OFERECE
Unidade I                                          
Turno da Manhã ou Tarde (escolaridade): Kinder 2 (Maternal I), 3  
(Maternal II) e 4 (Pré I);

Integral Opcional (atividades diversificadas) para: Kinder 2 (Maternal 
I), 3  (Maternal II) e 4 (Pré I);

Integral Obrigatório (escolaridade): Kinder 5 (Pré II).

 

Unidade II
Integral Obrigatório (escolaridade): 1º ano do Ensino Fundamental 
ao Ensino Médio.

1.4 – O QUE ACONTECE ALÉM DOS CURSOS
• Corpo docente especializado;

• Instalações: Laboratórios de Ciências (Física, Química, Biologia), 
Sala de Informática e Robótica, Biblioteca, Capela, Sala de 
Psicomotricidade, Sala de Artes, Sala de Música e serviços e 
Quadras poliesportiva; Salas de aula com ar condicionado;

• Orientação Espiritual, Educacional e Pedagógica;

• Educação Financeira;

• Tecnologia (Programa Badgeventure e MOS);

• Robótica;

• Música;

• Artes;

• Aulões para o Ensino Médio e preparação específica para o alunos 
que optam por estudar em outros países;

• Acompanhamento psicopedagógico para orientação de carreira;

• Atividades Extracurriculares: Teatro, Judô, Ginástica Artística, Ca- 
poeira, Futebol, Street Dance, Sapateado, Ballet, Handebol e 
Ecobé e Ecomaker;

• Missões de evangelização e Ações Sociais.

 

1.5 – EDUCAÇÃO INTEGRAL
• O Regimento Escolar prevê aulas semanais de Formação Católica 
para todos os anos/séries da Educação Infantil ao Ensino Médio, 
com frequência obrigatória para todos os alunos, mesmo para 

aqueles que não são católicos;

• As aulas são de caráter informativo-formativo (não de catequese) 
de modo que o educando possa assumir, cada vez mais, as suas 
próprias convicções numa opção pessoal e adulta, de acordo com a 
sua liberdade de consciência;

• No 4º ano do Ensino Fundamental, os alunos são preparados 
especialmente para a Primeira Eucaristia. Oferecemos o curso 
preparatório após as aulas curriculares. Dele participam livremente 
todos os que o desejam e têm para isso o expresso consentimento 
dos responsáveis. A presença dos pais/responsáveis nas reuniões 
preparatórias mensais é indispensável para a admissão das crianças 
à vida sacramental;

• Através do Departamento de Formação Católica, o Colégio 
Everest desenvolve atividades de:

• Formação religiosa, oferecendo Sacramentos e Catequese, 
inclusive para adultos;

• Crisma;

• Direção e diálogo espiritual;

• Família Missionária, com objetivo de pôr em prática a missão 
de se doar através de palavras para aqueles que precisam de 
conforto especial nos momentos de dificuldade;

• Clubes NET, Giro e Farol: São programas de formação integral 
de valores oferecidos, às crianças e jovens, com atividades que 
envolvem as áreas: espiritual, humana, intelectual e ação social;

• Encontros de convivências para favorecer a integração entre 
nossos alunos, e suas famílias, e professores;

• Atividades de Participação Social, com objetivo de que os alunos 
sejam conscientes e sensíveis ante ao sofrimento e necessidade 
de qualquer ordem, a fim de que se comprometam, com ações 
concretas, elaborando e realizando projetos de práticas de 
caridade cristã;

• Incentivar os pais/responsáveis e os alunos, a participarem 
de Campanhas de Solidariedade através do Programa “Everest 
Solidário”;

• Formação humana, com o Programa de Formação para Virtudes;

• Programa de Educação para o Amor: Convidamos os jovens a 
pararem e refletirem, para poderem fazer melhores escolhas para 
sua vida afetiva e emocional;

• Programa Edificar a Família: Com o objetivo de reconhecer e 
valorizar o papel dos pais na condução do lar, o projeto conta 
com a participação das famílias ao longo do ano com palestras 
sobre variados tema. 

2. ORIENTAÇÕES DISCIPLINARES

2.1 – COMPROMISSO
É imprescindível que ao matricular-se no Colégio Internacional Everest, 
o aluno, bem como seus pais/responsáveis, comprometam-se a cumprir 
o Regulamento. Através da parceria com a família, buscamos formar 
pessoas íntegras e com capacidade de liderança positiva. A disciplina, 
que resulta do cumprimento das normas e regras da instituição, é 
fundamental para realizar essa tarefa formativa.
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2.2 – NORMAS DISCIPLINARES
A palavra “disciplina” tem a mesma origem e formação que a 
da palavra “discípulo”, que por sua vez, tem o mesmo sentido de 
“aquele que segue”. Podemos encontrar como etimologia da palavra 
disciplina: “aquele que segue uma disciplina pode ser chamado de 
discípulo”. Tanto uma quanto a outra, tem origem no termo latino 
“pupilo”, que significa instruir e educar. O Colégio pede ao aluno 
uma boa conduta, baseada em atitudes de comportamento cívico, 
autodomínio e respeito para com a comunidade educativa, que 
favoreça a convivência e a mútua colaboração dentro e fora do 
Colégio.

O aluno deverá respeitar as normas disciplinares movido pela 
convicção pessoal dos valores que essas normas encerram, as quais 
serão os fundamentos que o farão alcançar o ideal de pessoa íntegra.

Pelo não cumprimento de seus deveres e transgressão das normas, o 
aluno estará sujeito às seguintes sanções, estabelecidas conforme a 
gravidade da falta:

a) Aplicadas pelo professor e/ou membros da Equipe Diretiva:

Orientação verbal, sem submeter o aluno a uma situação vexatória 
ou a um constrangimento na aplicação da medida.

b) Aplicadas pelo cargo com competência para tal, tendo sido 
ouvida a Equipe Diretiva e/ou o(a) Diretor(a):

• Orientação verbal ou escrita, com comunicação oficial aos pais/
responsáveis;

• Afastamento da sala de aula com realização das atividades no 
Colégio;

• Reparação do dano causado voluntariamente ao patrimônio;

• Retratação verbal ou escrita;

• Em caso de necessidade, se solicitará a presença dos pais/
responsáveis, com lavratura de termo de compromisso de 
melhora de conduta do(a) aluno(a).

c) Desligamento do Colégio, em casos extremos.

d) A exclusão do aluno (rescisão do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais) se dá por grave transgressão que resulte em 
danos físicos, materiais e morais, interpretada ou não como bullying, 
quer aos participantes da comunidade escolar, quer ao Colégio 
ou terceiros, bem como por reincidência em faltas consideradas 
prejudiciais ao processo educativo. Resguardando ao Contratante o 
direito à ampla defesa. Além da rescisão do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, dependendo da gravidade do caso, o 
Colégio Internacional Everest se reserva no direito de encaminhar 
o fato para o Conselho Tutelar e ao Ministério Público. A exclusão 
do aluno é da competência da Direção do Colégio Internacional 
Everest, ouvidos os coordenadores e a equipe técnico-pedagógica. 
Os procedimentos e/ou sanções disciplinares na íntegra constam 
em nosso Regulamento.

2.3 – ENTRADA, SAÍDA E HORÁRIO DE AULAS
UNIDADE I

TURNO DA MANHÃ
Kinder 2 ao 4 (Maternal I ao Pré I) – 8h às 12h

TURNO DA TARDE
Kinder 2 ao 4 (Maternal I ao Pré I) – 13h às 17h

INTEGRAL OPCIONAL
Kinder 2 ao 4 (Maternal I ao Pré I) – 8h às 17h

INTEGRAL OBRIGATÓRIO
Kinder 5 (Pré II) – 8h às 15h30

 

UNIDADE II
INTEGRAL OBRIGATÓRIO
1º ano ao 5º ano do Fundamental I – 7h50 às 15h40

6º ano ao 9º ano do Fundamental II – 7h20 às 15h40

Ensino Médio – 7h20 às 15h40 (3 x por semana) e 7h20 às 16h30 (2 
x por semana)

 

Vale ressaltar que os itens 2.4, 2.5 e 2.6 estão mais detalhados nas 
NORMAS DE CONVIVÊNCIA e no REGULAMENTO DO ALUNO que 
cada pai recebe durante o processo de matrícula.

2.4 – FREQUÊNCIA (Ensino Fundamental e Médio)
O controle da frequência fica a cargo do Colégio, sendo exigida a 
frequência mínima de 75% do total de dias de efetivo trabalho para 
aprovação. O número de faltas será informado bimestralmente por 
meio do boletim escolar. O aluno com frequência inferior a 75% do 
total de aulas não terá direito à recuperação, sendo automaticamente 
reprovado.

 

2.5 – ATRASO (Ensino Fundamental e Médio)
O aluno que chegar após o início da 1ª aula não poderá entrar na sala, 
podendo entrar somente para a segunda aula. Caso tenha justificativa 
médica, poderá apresentá-la à Coordenação de Disciplina para obter 
autorização de entrada.

 

O aluno receberá um comunicado por cada atraso. A partir do quarto 
atraso o aluno sofrerá uma sanção determinada conforme regulamento 
escolar vigente.

 

2.6 – DISPENSAS
A saída do aluno fora do horário normal, atendendo a motivo justo 
e a pedido do responsável, deverá ser feito SOMENTE por escrito, 
via agenda. Casos especiais são resolvidos pelo Coordenação 
de Disciplina e no caso da Educação Infantil, pela Coordenação 
Pedagógica.

 

Se o aluno do Ensino Fundamental II ou Médio tem permissão habitual 
dos pais/responsáveis para sair sozinho do Colégio, deverá apresentar 
uma carteira especial confeccionada pelo Colégio.

 

2.7 – PROCEDIMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA DO COLÉGIO
Este item está detalhado nas NORMAS DE CONVIVÊNCIA e no 
REGULAMENTO DO ALUNO que cada pai recebe durante o processo 
de matrícula.

 

2.8 – BOLETIM
Os boletins escolares da Educação Infantil são o meio ordinário que o 
Colégio utiliza para informar aos pais/responsáveis o aproveitamento 
de seus filhos e são entregues no fim de cada bimestre diretamente 
aos mesmos.

O Boletim Escolar do Ensino Fundamental e Médio é distribuído no 
final de cada período letivo, no dia marcado no Calendário Escolar.
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2.9 – É VEDADO AO ALUNO
• Entrar e sair da sala, durante a aula, sem autorização do professor;

• Ausentar-se do Colégio em horário escolar, sem expressa auto-
rização da Direção, Equipe Diretiva ou cargo com competência para 
a autorização;

• Permanecer fora da sala de aula sem autorização durante o horário 
das aulas;

• Ocupar-se, durante as aulas, com trabalhos estranhos a elas;

• Trazer para o Colégio material, de qualquer natureza, estranho ao 
processo educativo;

• Utilizar o telefone celular e/ou aparelhos eletrônicos similares nas 
dependências do Colégio, sem o consentimento prévio da Direção 
e/ou Coordenação, conforme estabelecido na política de usos de 
dispositivos móveis;

• Ingerir e/ou distribuir bebidas alcoólicas e/ou fumar nas 
dependências do Colégio ou nas atividades promovidas pela 
Instituição;

• Comer ou beber na sala de aula, mascar goma, usar drogas, trazer 
para o Colégio revistas não solicitadas, usar celular e aparelhos 
eletrônicos ou outros objetos que possam distraí-lo de suas 
atividades escolares;

• Trazer para o recinto escolar valores suscetíveis de extravio, pelos 
quais a Direção do Colégio não se responsabiliza;

• Portar armas ou objetos considerados perigosos nas dependências 
do Colégio ou durante as atividades promovidas pela instituição;

• Promover jogos, excursões, coletas, listas de pedidos ou campanhas 
de qualquer natureza, dentro ou fora do Colégio, sem a prévia 
autorização da Direção, Equipe Diretiva ou cargo com competência 
para a autorização;

• Qualquer tipo de festejo em sala de aula, sem a prévia autorização 
da Direção;

• Promover atos de rebeldia ou participar de movimentos que 
resultem em ausência coletiva nas atividades escolares;

• Promover manifestações coletivas ou delas participar, salvo quando 
convidado pela própria Direção ou por ela autorizado;

• Desrespeitar as normas do Colégio por meio de atos ou 
manifestações que firam este Regulamento;

• Praticar, dentro ou fora do Colégio, ato atentatório à moral e aos 
bons costumes;

• Praticar bullying e/ou cyberbullying contra membros da comunidade 
educativa (alunos, professores, funcionários e pais/responsáveis);

• Fazer-se acompanhar de pessoas estranhas ao Colégio, em suas 
dependências internas e externas;

• Demonstrar atitude que exterioriza ação amorosa nas dependências 
do Colégio.

 

A desobediência a qualquer norma citada, remete o aluno à sanção 
disciplinar.

2.10 – UNIFORME 
O uso do uniforme, para os alunos da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio, no Colégio Everest, é obrigatório, 
não somente para a frequência às aulas nos seus horários normais, mas 
também para a participação em qualquer atividade pedagógica nas 
dependências do Colégio.

 

Enquanto o aluno estiver com uniforme, dentro ou fora do Colégio, 
deverá utilizá-lo com propriedade, mantendo sempre uma postura digna.

UNIFORMES MASCULINOS

EDUCAÇÃO INFANTIL – KINDER 2 (MATERNAL I)
Diário e Esportivo
Nas atividades diárias do Colégio e nas atividades de Educação 
Física: Camiseta Branca; Bermuda ou Calça Esporte; Casaco Esporte; 
Anoraque Azul-marinho; Suéter Azul-marinho; Meia Branca; Tênis 
Branco.

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - KINDER 3, 4 E 5 (MATERNAL II, PRÉ IE PRÉ II)
Diário
Pólo Branca; Bermuda de Sarja Azul-marinho ou Calça de Sarja Azul-
marinho; Meia Preta; Sapato Preto; Anoraque Azul-marinho; Suéter 
Azul-marinho.

Esportivo
Camiseta Branca; Casaco Esporte; Calça Esporte ou Bermuda Esporte; 
Meia Branca; Tênis Branco.

ENSINO FUNDAMENTAL I - (1° A 5° ANO)
Diário
Polo bordô; Calça de sarja cáqui; Bermuda de sarja cáqui na altura dos 
joelhos; Suéter azul-marinho; Meia cáqui ou de cor marrom; Sapato ou 
sapatênis marrom sem detalhes coloridos.

Esportivo
Camiseta branca; Casaco esporte; Calça esporte; Bermuda esporte; 
Meia branca; Tênis branco, podendo ter detalhes nas cores do 
uniforme do Colégio.

Gala
Camisa social branca; Blazer azul-marinho; Gravata bordô; Calça 
de sarja cáqui; Suéter azul-marinho; Meia cáqui ou marrom; Sapato 
marrom.

 

ENSINO FUNDAMENTAL II - (6° AO 9° ANO)
Diário
Pólo azul-marinho; Calça de sarja cáqui ou Bermuda de sarja cáqui, 
Anoraque azul-marinho; Suéter azul-marinho; Meia cáqui; Sapato 
marrom-café.

Esportivo
Camiseta branca; Casaco esporte; Calça esporte; Bermuda esporte; 
Meia branca; Tênis branco.

Gala
Camisa social azul; Blazer azul-marinho; Gravata bordô; Calça de sarja 
cáqui; Suéter azul-marinho; Meia cáqui; Sapato marrom-café.

ENSINO MÉDIO - (1ª A 3ª SÉRIE)
Diário
Pólo branca; Pólo cinza; Calça jeans azul marinho ou cinza chumbo; 
Camisas de manga longa nas cores cinza, bordô, azu-marinho e 
branco; Sapatênis ou tênis.

Esportivo
Camiseta branca; Camisa azul-marinho; Camisa bordô; Camisa cinza; 
Calça estilo jogger; Bermuda esporte; Tênis para atividades físicas.

 
Gala
CALÇA: de alfaiataria ou de sarja, nas cores cáqui, azul-marinho ou 
cinza-escura. Não será permitido o uso de jeans.

CAMISA: lisa clássica (branca ou azul-clara) ou com listras discretas. A 
camisa deve estar sempre para dentro da calça.

GRAVATA: à escolha do aluno, modelo mais casual e fino.

SAPATO: moderno, tipo o monk strap ou o derby com brogue na cor 
marrom ou clássico loafer.

MEIAS: meia sapatilha (discreta, invisível no exterior) ou colorida da 
sua escolha.
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UNIFORMES FEMININOS
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – KINDER 2 (MATERNAL I)
Diário e Esportivo
Nas atividades diárias do Colégio e nas atividades de Educação Física:

Camiseta Branca; Bermuda Esporte ou Calça Esporte; Meia Branca; 
Tênis Branco, Casaco Esporte; Anoraque Azul-marinho; Suéter Azul-
marinho;

EDUCAÇÃO INFANTIL - KINDER 3, 4 E 5 (MATERNAL II, PRÉ I E PRÉ II)
Diário
Pólo Branca; Saia Xadrez na altura dos joelhos; Short Cotton Azul-
marinho; Meia Preta; Sapato Preto Estilo “Boneca, Anoraque Azul-
marinho; Suéter Azul-marinho; Meia Preta; Sapato Preto Estilo “Boneca”.

Esportivo
Camiseta Branca; Casaco Esporte; Calça Esporte; Bermuda Esporte; 
Meia Branca; Tênis Branco.

ENSINO FUNDAMENTAL I - (1° A 5° ANO)
Diário
Pólo bordô; Saia xadrez na altura dos joelhos; Short cotton azul-
marinho; Meia azul-marinho; Sapato preto estilo “Boneca”, Anoraque 
azul-marinho; Suéter azul-marinho.

Esportivo
Casaco esporte; Calça esporte; Bermuda esporte; Meia branca; Tênis 
branco

Gala
Camisa social branca; Blazer azul-marinho; Laço bordô; Saia xadrez 
na altura dos joelhos; Short cotton azul-marinho; Suéter azul-marinho; 
Meia azul-marinho; Sapato preto estilo “Boneca”.

 

ENSINO FUNDAMENTAL II - (6° AO 9° ANO)
Diário
Pólo azul-marinho; Saia de sarja cáqui na altura dos joelhos; Meia 
azul-marinho; Sapato preto estilo “boneca”, Anoraque azul-marinho; 
Suéter azul-marinho.

Esportivo
Camiseta branca; Casaco esporte; Calça esporte; Bermuda esporte; 
Meia branca; Tênis branco.

Gala
Camisa social azul; Blazer azul-marinho; Gravata bordô; Saia de sarja 
cáqui na altura dos joelhos; Suéter azul-marinho; Meia azul-marinho; 
Sapato preto estilo “Boneca”.

ENSINO MÉDIO - (1ª A 3ª SÉRIE)
Diário
Pólo branca; Pólo cinza; Calça jeans azul-marinho ou cinza chumbo; 
Saia plisada cinza; Saia reta cinza; Camisas de manga longa nas cores 
cinza, bordô, azul-marinho e branco; Sapatênis ou tênis.

Esportivo
Camiseta branca; Camisa azul-marinho; Camisa bordô; Camisa cinza; 
Calça pantalona bordô e cinza; Bermuda esporte; Bermuda legging; 
Tênis para atividades físicas.

Gala
VESTIDO: midi ou longos, com tecido leve. Em evento noturno, serão 
permitidas roupas com brilho moderado. Nas cores azul-marinho, 
cinza-escura ou preta.

CALÇA: de alfaiataria ou pantalonas. Nas cores azul-marinho, cinza-
escura ou preta.

TERNINHO: boa opção quando utilizado com a camisa social. Nas 
cores azul-marinho, cinza-escura ou preta.

CAMISA: social de esporte fino em cores neutras e claras.

SAIA: plissada, com pregas, retas, godê, lápis, midi, drapeada, com 
babado, evasê e longa. Todas na altura do joelho. Não são permitidas 
minissaias. Nas cores azul-marinho, cinza-escura ou preta.

SAPATO: sandália ou sapato leves. de salto baixo fino ou grosso ou 
sapatilhas. Cores neutras.

 

2.11 – ELOGIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES
Reclamações, queixas ou sugestões dos pais/responsáveis dos alunos, 
no que diz respeito à organização ou atitude dos Departamentos, 
Serviços, Professores e Funcionários, deverão ser encaminhadas 
para o email relacionamentorj@colegioeverest.com.br, ajudando ao 
Colégio Everest a tornar mais fácil a tomada de providências cabíveis.

 

2.12 – OBJETOS
O aluno deve cuidar dos seus objetos e valores pessoais, porque o 
Colégio Everest não se responsabiliza pela perda ou extravio dos 
mesmos nas suas dependências e não os indeniza.

 

2.13 – USO DE IMAGENS
2.13.1 – AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGENS
Visando dar continuidade ao trabalho de comunicação do Colégio 
Everest e permitir o conhecimento do desenvolvimento de nossas 
atividades pedagógicas ao público externo,contamos com o termo 
de autorização do uso da imagem e voz de nossos alunos, que 
devidamente assinado pelos responsáveis, nos permite veicular as 
mesmas em qualquer meio de comunicação vinculado ao colégio, 
inclusive por meio de redes sociais (Fanpage, Youtube, Instagram, 
Site e página do G+, oficiais do colégio).

 

2.13.2 – DIVULGAÇÃO INADEQUADA DE IMAGENS
O Colégio Internacional Everest não se responsabiliza pela 
publicação não oficial de imagens (mídia ou internet) tomadas, por 
outros, em ambientes festivos, fora ou no Colégio Everest, e/ou não 
previstas no calendário escolar.

2.13.3 – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O Colégio Internacional Everest, responsabiliza-se pelo uso dos 
dados do (a) aluno (a), filho (a) e dos pais e/ou responsáveis pelo (a) 
aluno (a), os quais são para fins cadastrais, didático e pedagógico, 
para comunicação e para procedimentos extrajudiciais e judiciais 
que se façam necessários, tudo em consonância com a Lei nº 
13.709/2019, que passará a viger a partir de agosto de 2020.

 

2.14 – MATERIAL ESCOLAR
A relação do material escolar poderá ser obtida no Colégio.

3. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
 

3.1 – VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR
O processo de avaliação do Ensino Fundamental ao Médio é 
desenvolvido entre Direção, Coordenação Pedagógica e Corpo 
Docente com o objetivo de analisar e debater os fatores intervenientes 
na aprendizagem.

 O aluno que não obtiver nota igual ou superior a 7,00 (sete) na média 
bimestral, será submetido à atividade de recuperação bimestral.

 

Caso o aluno fique com nota abaixo de 7,00 na média bimestral, 
será submetido à atividade relacionada aos conteúdos em que ele 
apresenta dificuldade. A(s) nota(s) desta(s) atividade(s) comporão a 
média da recuperação semestral, se o aluno não obtiver a média 7,00 
no semestre.
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Para efeito de cálculo da média semestral, será aplicada a seguinte 
fórmula:

 

MS = (1º B + 2º B) ≥ 7,00

                  2

MS = Média semestral

 

O aluno que não obtiver nota igual ou superior a 7,00 (sete) na média 
semestral, será convocado para aula presencial e prova de recuperação 
semestral.

 

Caso o aluno fique para recuperação em dois bimestres no mesmo 
semestre, as notas das duas atividades bimestrais serão somadas e 
divididas por 2.

 

Para efeito de cálculo da média de recuperação semestral, será 
aplicada a seguinte fórmula:

 

MRS = (1ºB + 2ºB) x 6 + Recup. x 4 = MS

                  10

 
MRS = Média de recuperação semestral 

B = Bimestre
Recup. = Recuperação
MS = Média semestral 

Recup. = Prova 50% + atividade 40% + Participação 10%

 

Para efeito de cálculo da média anual, será aplicada a seguinte 
fórmula:

 

MA = (MS1 + MS2) ≥ 7,00

                  2

MA = Média anual  |  MS1 = Média 1º semestre  |  MS2 = Média 2º semestre

O aluno que não alcançar a média anual igual ou superior a 7,00 (sete) 
fará a recuperação anual concomitantemente ao período letivo.

Para efeito de cálculo da média anual final, após a recuperação, será 
aplicada a seguinte fórmula:

 

MF = (MA x 6) + (RA x 4) ≥ 6,00

                     10

MF = Média anual final  |  MA = Média anual  |  RA = Prova de recuperação anual

O aluno que atingir nota igual ou superior a 6,00 (seis) na média anual 
final em cada disciplina, será considerado aprovado.

A promoção consiste na combinação entre os resultados ou conceitos 
obtidos no aproveitamento escolar do aluno e a apuração de sua 
assiduidade.

Serão considerados aprovados os alunos que apresentarem frequência 
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 
total de aulas e média anual igual ou superior a 7,00 (sete) em cada 
uma das disciplinas.

 

3.2 – SEGUNDA CHAMADA
O aluno que não comparecer às avaliações escritas poderá fazê-lo em 
uma nova data estabelecida pela Coordenação, desde que justifique 
sua falta em até 72 (setenta e duas) horas, mediante atestado médico, 
se for o caso, e requerimento de segunda chamada devidamente 
preenchido.

O não cumprimento destas normas quanto aos prazos e dias 
estabelecidos implica nota zero.

 

3.3 – EDUCAÇÃO FÍSICA
A cada turma serão ministradas aulas semanais de Educação Física. 
O aluno que, em qualquer época do ano, apresentar problema físico 
que o impeça de participar das aulas, deverá trazer atestado médico, 
especificando o motivo e/ou o código da doença. O atestado médico 
não deverá ter validade superior a 90 dias. 

3.4 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL
O Programa de Participação Social tem como objetivo fazer com que 
o aluno seja consciente e sensível ante os sofrimentos e necessidades 
de qualquer ordem, a fim de que eles se comprometam com ações 
concretas e práticas das virtudes cristãs.

Fazem parte da área teórica as aulas dadas durante o período letivo, 
que contemplam o aprendizado de conteúdos específicos para cada 
série; e a área prática considera a participação ativa dos alunos em 
alguma atividade ou projeto PRESENCIAL.

4. EXPEDIENTE E ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA

4.1 – SECRETARIA ESCOLAR E TESOURARIA
A Secretaria Escolar funciona diariamente, na Unidade II e a 
Tesouraria, na Unidade I, nos dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 
11h e das 12h às 16h30.

 4.2 – ALUNOS NOVOS
A partir de setembro serão oferecidas as vagas livres aos alunos 
novos e vencido o prazo para renovação da matrícula (26/11), serão 
disponibilizadas as vagas ociosas para o próximo ano letivo, caso 
existam, para matrículas aos novos alunos, seja educação regular ou 
classe inclusiva.

Iniciamos nosso processo de admissão de alunos novos com uma visita 
guiada, que deverá ser agendada previamente, através do telefone 
21.3485-1050.

O início do processo de admissão não garante a matrícula ou a vaga. 
Não trabalhamos com reservas de vagas. É necessário que o processo 
esteja concluído para efetuarmos a matrícula.

No período de matrícula, o colégio seguirá a ordem da lista de espera 
para oferta das vagas disponíveis. Adotaremos a data da visita como 
critério determinante para a ordem da lista de espera dos grupos de 
Educação Infantil e 1º Ano EF I.

Os candidatos ao ingresso no Kinder 2, 3 e 4 terão em seu processo 
de admissão uma conversa com os pais junto à coordenação e/ou 
Direção.

Os candidatos ao ingresso a partir do Kinder 5 farão atividades de 
sondagem, pedagógica (Português/Matemática/Inglês) e psicológica.  

O Colégio Everest, com o fim da orientação pedagógica e de 
verificação do conhecimento à série pretendida, realizará – em 
conformidade com o entendimento jurisprudencial, para as novas 
matrículas – sondagem  pedagógica, nos meses de setembro, outubro 
e novembro, com agendamento prévio.

O teste de aptidão não possui o caráter de seleção, portanto, caso 
exista concorrência por vaga em determinada série, o Colégio Everest 
considerará a data da visita para ordenar a oferta das vagas.

 O Colégio Everest não concederá para fins de admissão, pedidos de 
revisão de prova.

O processo de admissão só se encerra após a conversa com a Direção 
e/ou Coordenação. É necessário que o processo esteja concluído para 
efetuarmos a matrícula. O início do processo de admissão não garante 
a matrícula ou a vaga. No período de matrícula, a partir de outubro, 
o colégio seguirá a ordem da lista de espera para oferta das vagas. 
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Não havendo retorno da família em 48 horas, o candidato irá para o 
final da lista.

Vale ressaltar que os irmãos de nossos alunos e filhos de funcionários 
têm prioridade no ingresso, assim como aqueles candidatos que não 
foram atendidos no ano anterior e que continuaram manifestando seu 
interesse em permanecer na lista.

O COLÉGIO EVEREST NÃO É AUTORIZADO À EDUCAÇÃO 
ESPECIAL. O ensino inclusivo a portador de necessidade se dará em 
classe comum quando for possível na forma das Normas emitidas 
pelos Conselhos, Estadual e Nacional de Educação, e, em classe 
especial quando for possível, e necessário, até que seja verificada a 
possibilidade de inserção em classe comum.

O responsável de aluno com necessidades especiais deverá no 
momento da matrícula, ao preencher a Ficha de Informações Gerais do 
Aluno para Matrícula, informar à escola a necessidade a ser atendida.

Verificada alguma deficiência que impossibilite a matrícula em classe 
comum, será, ainda, verificada a possibilidade de inclusão na forma do 
ordenamento em classe especial, simultânea a de socialização.

Não sendo possível a inclusão nas formas descritas, o Colégio Everest, 
através de sua equipe técnica, exigirá da família o laudo biopsicossocial, 
realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar, na forma 
do § 1º, do Art. 2º da Lei 13146/2015, e, assim, a matrícula poderá 
ser negada pelo colégio, com encaminhamento da família a uma 
instituição de educação especial.

 

No caso de não atendimento da família às solicitações realizadas pelo 
Colégio Everest, após avaliação de sua equipe técnica, o mesmo 
poderá informar o Conselho Tutelar da omissão da família, e, sendo o 
caso de risco ou ameaça a integridade física do aluno e dos demais, 
tratar com o desligamento provisório até que se resolva o problema.

4.3 – DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS
Documentação necessária para efetivação da matrícula, com exceção 
do Histórico Escolar, que poderá ser entregue em até 30 (trinta) dias:

 

PARA TODOS OS SEGMENTOS:
• Certidão de Nascimento (cópia - no caso de estrangeiro, com 
tradução juramentada) *indispensável no ato da matrícula;
• Comprovante de residência (luz ou telefone) (cópia atual);

• Cédula de Identidade dos responsáveis (pai e mãe) (cópia);

• CPF dos responsáveis (pai e mãe) (cópia);

• Cédula de Identidade do responsável financeiro (caso não seja o 
pai nem a mãe) (cópia);

• CPF do responsável financeiro (caso não seja o pai nem a mãe) 
(cópia);

• Atestado Médico com Tipagem Sanguínea (original) - Deliberação 
CEE/RJ nº 253/2000, art. 10 e Lei Estadual nº 2097/1993;

• Carteira de Vacinas (cópia);

• Certidão de Batismo (cópia);

• Certidão de Casamento dos pais/responsáveis (civil e religiosa) 
(cópia);

• 3 fotos 3x4cm (recente);

• 1 foto da família 10x15cm (para cada filho).

 A PARTIR DO KINDER 5:
• Exame de Audiometria;

• Exame Oftalmológico.

 

PARA TODOS OS ALUNOS:
• CPF (cópia). *para os alunos com idade a partir de 12 anos será 
obrigatório o fornecimento do CPF do próprio aluno (regra para 
inclusão dos dependentes na DIRPF - Declaração do Imposto 
sobre a Renda Pessoa Física).

 

A PARTIR DO ENSINO FUNDAMENTAL:
• Histórico Escolar (original - no caso de estrangeiro, com tradução 
juramentada) (Ensino Fundamental e Médio);

• Declaração de Escolaridade (original) (Ensino Fundamental e 
Médio) *indispensável no ato da matrícula.

 

SOMENTE PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO:
• Cédula de Identidade do aluno (cópia).

 

CASOS ESPECIAIS:
• Certidão de óbito (em caso de morte de pai e/ou mãe);

• Termo da guarda (em caso de pais/responsáveis separados/
divorciados).

A matrícula poderá ser suspensa após 45 dias por falta de 
documentação. Deliberação CEE/RJ n.º 340/2013 – Art. 14, §3º. 
– “Ao aluno em processo de transferência, cuja matrícula ainda não 
se tenha concretizado pela falta de apresentação da documentação, 
é permitido frequentar a escola de destino pelo período máximo, 
improrrogável, de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do início do ano 
letivo ou da data da matrícula, no caso de ingresso no decorrer das 
aulas. A validade, desta frequência para fins escolares, somente será 
reconhecida após a apresentação da documentação correspondente 
e efetiva concretização da matrícula.”  

4.4 – ALUNOS ANTIGOS
Devolução do KIT DE MATRICULA devidamente revisado, preenchido 
e assinado até a data limite informada por documento escrito (circular) 
respeitando as normas do colégio bem como a quitação da parcela 
correspondente ao mês de janeiro.

4.5 – RENOVAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
O Colégio Internacional Everest garante vaga para o ano/série 
seguinte a todos os alunos devidamente aprovados, a não ser que 
o comportamento inadequado, a inadimplência ou outros fatores, a 
critério da Direção, inviabilizem sua continuação no Estabelecimento.

 

A renovação da matricula para o ano/série seguinte deverá seguir as 
orientações encaminhadas via circular.

Após o prazo informado para matrícula, não tendo o interessado 
pago, assinado e entregue o contrato de prestação de serviço, 
cessa o compromisso da Direção do Colégio Internacional Everest 
em relação à reserva de vaga, ficando a mesma disponível para aluno 
novo. Não serão aceitas justificativas.

 

ATENÇÃO
Fica condicionada ao parecer final da Direção a renovação da matrícula 
do aluno que:

• Por motivos acadêmicos, não tenha alcançado a média final 
mínima de aprovação. Como norma geral, não é permitido que o 
aluno refaça a série no Colégio.

• Por motivos disciplinares e conduta social, não cumpra 
reiteradamente este regulamento.

• Não tenha cumprido todas as cláusulas do contrato de prestação 
de serviços educacionais.

 

A devolução do KIT DE MATRÍCULA é obrigatoriamente feita 
PESSOALMENTE NA ADMINISTRAÇÃO DO COLÉGIO COM 
AGENDAMENTO PRÉVIO, através de contato telefônico 3485-
1050 – Unidade I, no horário das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30, 
devidamente revisado, preenchido e assinado até a data limite 
informada por documento escrito (circular) respeitando  as normas do 
colégio bem como a quitação da parcela correspondente ao mês de 
janeiro.

Lembramos que o aluno será efetivamente matriculado mediante 
entrega de todos os documentos, pagamento dos boletos de 
rematrícula 2021 e adimplência do ano de 2010.
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4.6 – TRANSFERÊNCIAS E REINGRESSOS
A aceitação da matrícula, por transferência ou reingressos, fica 
condicionada à verificação da possibilidade de perfeito ajustamento 
do aluno ao currículo do Colégio.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES
 

5.1 – SERVIÇOS
Os Serviços de Psicopedagogia e de Orientação Pessoal atuam 
decisivamente no sentido de integrar o aluno no ambiente do Colégio 
Internacional Everest e ajudá-lo no seu crescimento pessoal.

O aluno pode procurar esses departamentos sempre que achar 
necessário.

 

Os pais/responsáveis podem recorrer a esses departamentos durante 
o horário escolar, sempre que as dificuldades impeçam ou dificultem 
o ajustamento intelectual, emocional ou disciplinar do aluno, 
interferindo no seu rendimento escolar e na sua formação. Para isso é 
preciso agendar dia e horário com os departamentos.

 

5.2 – CONDUÇÃO ESCOLAR
O Colégio Internacional Everest não dispõe de condução escolar.

 

5.3 – BIBLIOTECA
O aluno pode frequentar a biblioteca para leitura, trabalhos, pesquisas 
etc., nos seguintes horários:

De segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h às 16h30.

5.4 – SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Conforme necessidade, o aluno poderá ser encaminhado para 
atendimento imediato em unidade de saúde especializada e poderá 
retornar para casa ou para a sua atividade regular no Colégio.

 
Em caso de atendimento especializado e de retorno para casa, será 
feito contato através de telefone com os responsáveis.

 
Para tranquilidade dos pais/responsáveis e um melhor atendimento 
aos alunos em possíveis acidentes, o Colégio mantém plano de 
Seguro de Acidentes Pessoais junto à empresa de seguros.

 
Obedecendo às normas consensuais de saúde, o aluno portador de 
doenças infectocontagiosas deverá afastar-se do Colégio, até que seja 
dada a alta médica e possa comprovar, com atestado, sua completa 
recuperação.

 
Por lei, o Colégio não pode ministrar qualquer tipo de medicamento 
aos alunos.

6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

6.1 – CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES
Valores fixados em conformidade com a planilha de custo –  
Lei 9.870/99.

Para Educação Infantil: Kinder 2, 3 e 4: R$ 33.091,36

Kinder 5: R$ 55.113,00

Integral opcional 2, 3 e 4: R$ 49.399,07

Para Ensino Fundamental I: R$ 55.915,34

Para Ensino Fundamental II: R$ 60.105,25

Para Ensino Médio: R$ 60.937,72 

O Valor de anuidade de cada segmento educacional poderá ser pago 
da seguinte forma: 
À vista: com desconto de 10% até 30/10/2020; com desconto de 9% até 
30/11/2020; com desconto de 8% até 18/12/2020; com desconto de 7% 
até 31/01/2021.

Semestral: com desconto de 7% no 1º Semestre até 31/01/2021; com 
desconto de 6% no 2º Semestre até 30/06/2021.

1ª + 2ª + 11ª parcelas, sendo a 1ª parcela no ato da formalização e ou 
renovação da matrícula, a 2ª parcela em 15 de Janeiro e as 11 parcelas 
restantes de fevereiro a dezembro de 2021, com vencimento dia 15 de 
cada mês.

Formas de Pagamento: Boleto; Cartão de Crédito; Cartão de Débito.

Obs: Desconto dia 1º: quem optar pelo pagamento mensal das parcelas 
terá 5% de desconto até o dia 1º do mês de vencimento.

Desconto Irmão mais novo: a família que matricular mais de um filho 
terá 5% de desconto do irmão mais novo. 

6.2 – ALIMENTAÇÃO
O Colégio Internacional Everest dispõe de serviço de alimentação 
contratado, cujo custo está incluso em seu boleto mensal. 

Os valores foram calculados considerando-se os dias letivos do ano e a 
quantidade de refeições de cada série (chegando a um valor anual, que 
será diluído em 11 parcelas iguais). 

Para Educação Infantil: 
Kinder 2, 3 e 4 (1 lanche): R$ 1.881,75 
Kinder 5 (1 lanche e 1 almoço): R$ 5.294,25 
Integral opcional 2, 3 e 4 (2 lanches e 1 almoço): R$ 6.838,25 

Para Ensino Fundamental I (1 lanche e 1 almoço): R$ 5.294,25 

Para Ensino Fundamental II (1 almoço): R$ 3.412,50 

Para Ensino Médio (1 almoço): R$ R$ 3.412,50 

O Valor de anuidade referente alimentação de cada segmento 
educacional poderá ser pago da seguinte forma: 

• À vista, com desconto de 5%; 

• 11 parcelas mensais a partir de fevereiro de 2021.

6.3 – BOLSAS POR EXCELÊNCIA ACADÊMICA
Para valorizar ainda mais quem se dedica aos estudos e preza a 
Excelência Acadêmica (e ainda como forma de incentivo aos demais 
alunos, pois todos são capazes de superar seus limites e alcançar ótimos 
resultados) contamos com um processo para concessão de Bolsas de 
Estudos. Trata-se de uma modalidade concedida aos nossos alunos 
que atingiram um excelente grau de aproveitamento escolar no ano em 
vigor. 

Serão concedidos descontos, no próximo ano letivo, para os três 
primeiros lugares a partir do 5º ano EFI até a 2ª série EM do ano atual, 
conforme descrito abaixo: 

• 1º lugar: desconto de 40% na anuidade/parcelas da escolaridade;

• 2º lugar: desconto de 30% na anuidade/parcelas da escolaridade;

• 3º lugar: desconto de 20% na anuidade/parcelas da escolaridade.

As diretrizes contidas em um edital específico devem, obrigatoriamente, 
ser atendidas. 

 

6.4 – TAXAS ESCOLARES: documentos (2ª via)
É cobrado o valor de R$ 50,00: Histórico Escolar, Certificado, Carteira 
de Identificação Estudantil.
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email: riodejaneiro@colegioeverest.com.br
site: www.colegioeverest.com.br/

Endereço: 
UNIDADE I. Educação Infantil. Rua Dom Rosalvo Costa Rego, 146. 

Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ Cep: 22641-040. 
Fone: (21) 3485-1050

UNIDADE II. Ensino Fundamental e Médio. Estrada da Barra da Tijuca, 3020. Bar-
ra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Cep: 22641-005. Fone/Fax: (21) 3139-1650

FAÇA PARTE DA FAMÍLIA EVEREST!


