
 

 NORMAS AOS ALUNOS DO COLÉGIO FAG-2022  
 

UNIFORME 

Para evitar perdas e trocas é fundamental que os 

uniformes estejam identificados com o nome e 

sobrenome do aluno. O Colégio não se responsabiliza 

por perdas. 

Educação Infantil e 1º ao 5º Ano 

● Uso obrigatório de traje completo com a logo do 

Colégio FAG (camiseta, short-saia, vestido com 

shorts por baixo, calça capri, calça legging, 

moletom); 

Ensino fundamental II (6º ao 8º Ano) 

● Uso obrigatório de traje completo com a logo do 

Colégio FAG (camiseta, calça capri, calça legging, 

moletom ou bermuda); 

9º Ano e Ensino Médio  

● Uso obrigatório de traje parcial com a logo do 

Colégio FAG (camiseta, calça capri, calça legging, 

moletom ou bermuda). Opcional: calça jeans azul 

ou preta, sem rasgaduras. 

 

ELETRÔNICOS  

● Alunos do Fundamental I (1º ao 5º Ano): uso 

proibido; 

● Alunos do Fundamental II e do Ensino Médio: o uso 

de celular é proibido durante a aula, salvo quando 

solicitado pelo professor. O uso de fones de ouvido 

é proibido durante a aula. 

 

MONITORIAS E ATIVIDADES EXTRAS 

● Uso obrigatório de uniforme; 

● Obrigatório preenchimento de autorização (Termo 

de autorização de saída de alunos sem o 

responsável) que será entregue ao aluno em sala 

de aula; 

● Atenção aos horários de início e término das 

atividades. 

 

PONTUALIDADE 

● Para um bom desempenho escolar e o 

desenvolvimento de responsabilidade, é 

importante que o aluno chegue no horário, 

evitando perder o momento da acolhida da turma 

e as explicações iniciais; 

● Tolerância de atraso de 10 minutos após o início 

da aula/monitoria; 

● Após o tempo de tolerância o aluno aguardará o 

início da próxima aula na recepção do Colégio. 

 

PROVA DE 2º CHAMADA  

● Taxa de R$30,00(trinta reais) por disciplina, exceto 

com atestado médico. 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

 (pais e profissionais externos)  

● Com agendamento antecipado via Coordenação. 

 

MEDICAÇÃO 

● Somente com o envio do medicamento junto com 

a prescrição médica. 

 

ANIVERSÁRIOS  

● Somente alunos da Educação Infantil ao 5º ano do 

Ensino Fundamental I; 

● Uma festa simples e sem decoração; 

● A festa é realizada em sala de aula com o 

professor e os alunos (sem a presença de 

familiares e convidados); 

● Não há troca de presentes; 

● A festa deve ser agendada previamente via 

Coordenação. 

 

SAÍDA DA ESCOLA 

● Sempre pelo Bloco 2 (entrada principal); 

● Saídas no decorrer do horário das aulas serão 

permitidas somente após a comunicação, o 

registro e a autorização da Coordenação. 

 

LANCHES  

● Refrigerantes, energéticos, doces, guloseimas, 

frituras e chips, são proibidos. 

 

BIBLIOTECA  

● Disponível no bloco da reitoria a todas as turmas; 

● Empréstimos e devoluções devem ser realizados 

diretamente na biblioteca. 

 

CARTEIRINHA DE ESTUDANTE  

● Disponível online pelo aplicativo: FAG 360° ID. 

 

NAMORO  

● Não é permitido nas dependências do Colégio e do 

Centro Universitário FAG. 

 

CIGARRO  

● Não é permitido nas dependências do Colégio e do 

Centro Universitário FAG. 

 


