
 
 NOÇÕES FUNDAMENTAIS DO COOPERATIVISMO 
 
    O   cooperativismo   enquanto   organização   sócio- 
           econômica, não se sustenta sobre uma noção ou teoria social 
           específica,  mas  sobre  um  conjunto  de ideias e noções tais 
           como:   mutualidade,   união   de    esforços,    solidariedade, 
           associação  entre pessoas em função de  objetivos comuns, e 
           não  exploração  do  homem  pelo   homem,   justiça   social, 
          democracia e autogestão. 
  A ideia central da organização cooperativa baseia-se, 
            antes de mais nada, nas ideias e convicções de seus próprios  
            membros,  empenhados  numa   ação  comum,  afim   de   se 
            dedicarem à atividade  produtiva,   econômica e social, ou a  
            serviços  úteis  e  benéficos  a  todos  os que fazem parte da  
           associação. 
             A natureza da cooperação e do cooperativismo já foi 
            objeto   de   inúmeras   descrições  e   definições.  É preciso, 
            portanto,  que sejam bem claras as noções fundamentais que 
            sustentam  o  cooperativismo, pois será função delas orientar 
           qualquer atividade. 
 

VALORES DO COOPERATIVISMO 
 
  As  cooperativas  baseiam-se  em  valores   de  ajuda 
           mútua e responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e 
           solidariedade. Na tradição dos seus fundadores, os  membros 
           das     cooperativas     acreditam    nos    valores    éticos    da 
           honestidade,    transparência,     responsabilidade    social    e 
          preocupação pelo seu semelhante. 

 
 
 

 

 
Caro Estudante 
 
Seja bem-vindo ao Colégio Alternativo! 

 
Este manual tem por objetivo esclarecê-lo com 

relação à organização  de nossas atividades  diárias no 

decorrer do ano de 2012. 

É   com   prazer  que  lhe   passamos   algumas 

informações necessárias a uma convivência saudável 

e  amiga.  Lembre-se  de  que  você  é  um   aluno do 

sistema   cooperativista  e  deve  assumir  plenamente 

essa  condição,  com  responsabilidade e interesse. 

A  organização  de  uma  escola  reflete  o  seu 

compromisso   com   a   qualidade  do  ensino  e  da 

aprendizagem. Para tanto, as normas são importantes. 

E você, enquanto aluno, merece o melhor! 

 
Colégio Alternativo - COOPECIGO 

                                   
                                Janeiro/2012. 

 
 
 

 
 



  

NORMAS DO COLÉGIO 
 

· HORÁRIOS: 
 
- Entrada: 7h – com 5 minutos de tolerância. Ultrapassando esse 
                           limite, o aluno só poderá entrar na 2a aula. Depois da 2a 
   aula o aluno não poderá mais entrar. 
 
 
- Recreio: 9h30min. 
- Saída: 11h30min. – para o 5o horário 
              12h20min. – para o 6o horário 

· Frequência: o(a) aluno(a) poderá ter no máximo 25% de faltas no 
                        ano letivo. Ultrapassado esse número o(a) aluno(a) 
                        será  reprovado(a). 
Obs.: Os pais poderão acompanhar a frequência dos filhos diariamente no 
site da escola. 
 

· Funcionamento da secretaria:  manhã - das 7h às 12h  
              tarde - das 14h às 17h  
       
-  No período de férias escolares o expediente inicia-se às 8h. 

 
· Caso haja necessidade do aluno sair mais cedo,  fica sob 

responsabilidade dos pais avisar à escola com antecedência.  
· No período da tarde, o aluno só poderá frequentar a escola para a 

prática de Educação Física, plantão de dúvidas, avaliações ou 
outras atividades previamente combinadas com os professores e 
coordenação de turno. 

· Não serão marcados trabalhos em grupo para serem feitos em 
casa.  

· Celular: O aluno que estiver usando o celular durante as aulas ou 
atividades avaliativas terá o aparelho recolhido e devolvido 
somente aos pais. 
 

       
 
 

  
 

 

 

 

 

A Equipe do Alternativo acredita que a 

formação do jovem envolve muito mais do que a 

busca do conhecimento científico. Vivenciar 

valores como o respeito, a amizade, a 

responsabilidade e a solidariedade é também 

formar cidadãos conscientes, autônomos e felizes. 

 

                             Seja bem- vindo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Cooperativa de Ensino da Cidade de Goiás – COOPECIGO 
 

         Diretor Presidente          - Dorival Salomé de Aquino 
         Diretor Vice Presidente  - Heber da Rocha Rezende Junior 
         Diretor de Operações     - Lourentino Ferreira dos Santos 
         Diretor Financeiro          - Adriano Curado de Velasco 
         Diretora Secretária          - Sílvia Garceis de Araújo Silva 
         Conselheiros                      - Elias Dias da Silva 
                                                 - Ernesto Molinari Junior 

                                           - Hélio de Deus Ferreira 
                                           - Magda Aparecida da Silva 

                                                 - Ana Cristina Ferreira da Luz Araújo 
      - Pollyana Cristina Pires  
 
          COLÉGIO ALTERNATIVO – COOPECIGO 
          Diretora    –  Ângela de Oliveira Barbosa Fonseca 
          Secretária –  Selmária Maria do Nascimento 
          Coordenadora Pedagógica –  Manoela da Graça Garcia Evangelista 
          Tesoureira – Pollyana Cristina Pires 
          Coordenadora de turno –  Cristiana Ferreira das C. Faria 
          Digitadora –  Simone Silva Ribeiro 
          Bibliotecária –  Gleicimar Aparecida dos Santos  
          Dinamizador –  Fernando Silva Ribeiro 

         
      Professores 

         Agnaldo Cardoso de Araújo            - Ana Cristina dos Santos Costa           
         César Eduardo da Silva Pereira       - Ernesto Molinari Junior                    
         Geysianne G. de Almeida Alves      - Gleidiane Rodrigues R. Araújo         
         Hélio de Deus Ferreira                     - Hélio Domiciano Júnior                    
         José Leite Pereira                             - José Lucas Barbosa Júnior                              
         Laura Rodrigues da Silva             - Magda Aparecida da Silva                                  
         Maria Geralda Alves de Oliveira     - Marisete C. de Araújo Moraes            
         Rossanna Silveira Arving             - Sebastião Donisete Faria                     
         Sílvia Garceis de Araújo Silva         - Vicente Alves de Souza     
        Wilma de Oliveira Kock 
         
         Funcionários                            
        Inês Ferreira das Chagas        
        Juvenil Rodrigues de Lima                 
        Maria Cleusa das Neves Santos   

 
        
§ UNIFORME 
 

     -     Para a entrada do aluno no colégio ele deverá usar uniforme 
completo da escola. 

 
- Será exigido o uso do uniforme nas provas à tarde e na 5a 

Avaliação. 
 

· SISTEMA DE NOTAS 
 

 - Aprovação Direta – O aluno deverá atingir 7,0 (sete) na média 
final 1 (resultado da média anual + recuperação semestral). O aluno 
que não atingir nota 7,0 (sete) na média final 1 fará a 5a Avaliação. 

 
 - Recuperação - O colégio oferecerá a recuperação da seguinte 

forma: ao final do 3º bimestre será aplicada uma atividade em sala 
de aula, no valor de 1,0 ponto, somente para os alunos que não 
tiverem atingido Média Anual 5,5; no 4º bimestre será feita a 
gincana do conhecimento, com todos os alunos, também no valor 
de 1,0 ponto, perfazendo um total de 2,0 pontos. Essa pontuação 
será somada à média anual: MA + Recuperação = MF1 (Média 
Final 1). 

 
     - 5a Avaliação – o aluno fará duas avaliações com os conteúdos    

significativos de cada bimestre, nos últimos cinco dias letivos, uma 
de consulta no valor de 3,0 pontos e uma sem consulta no valor de 
7,0 pontos. O aluno que obtiver média 7,0 na 5ª prova será 
APROVADO, independente da MF 1. 

 
· RECUPERAÇÃO PARALELA / PLANTÃO DE DÚVIDAS 

 
-  O Colégio oferecerá o plantão de dúvidas, no período 
vespertino para os alunos que apresentarem dificuldades nos 
conteúdos.  
 



  

 
· AVALIAÇÃO  EM 2a CHAMADA 
 

 O aluno que perder a avaliação aplicada pelo professor 
durante as aulas poderá requerê-la em 2a chamada, junto à secretaria 
observando os seguintes critérios: 
 

- prazo – três dias (72 horas) após o retorno do aluno à escola; 
- apresentar motivo justo ou atestado; 
-  pagar o valor de 1 hora/aula; 
- a avaliação será marcada e aplicada em horário extra-classe; 
- Simulado e 5a Avaliação não poderão ser requeridos. 
 
Obs.: O aluno não pagará o valor do requerimento por motivo 
de internação (apresentar atestado comprovando a internação), 
ou luto em família. 
 
· AVALIAÇÕES DO ENSINO MÉDIO 

 
As avaliações do ensino médio são aplicadas no período da 

tarde, com exceção das disciplinas de Arte, Filosofia, Sociologia e 
Educação Física, cujas provas acontecem de manhã.  

Nas avaliações aplicadas à tarde o aluno terá que seguir as 
seguintes orientações: 

 
1. Horário da prova: das 14:30 às 17:30. 
2. O aluno entrará para a sala portando apenas lápis, 

caneta e borracha. Portanto, celular cadernos, livros, 
fichários, etc deverão ficar em casa; 

3. Cada aluno receberá um bloco de provas. Em hipótese 
nenhuma o bloco deverá ser desgrampeado; 

4. Se porventura tiver folha em branco para rascunho, a 
mesma não poderá ser retirada do bloco de provas; 

 

 
· É VEDADO AO ALUNO 
 
- Ausentar-se da sala de aula sem permissão do professor e do 

Estabelecimento sem autorização da Direção; 
- Ocupar-se nas aulas de atividades a elas estranhas; 
- Praticar no Estabelecimento atos ofensivos à moral e aos bons 

costumes; 
- Causar danos aos colegas e ao Estabelecimento; 
- Introduzir ou fazer uso de bebidas alcoólicas, cigarros e outras 

drogas no Estabelecimento; 
- Distribuir no recinto do Estabelecimento quaisquer boletins ou 

impressos sem autorização da Direção; 
- Fomentar ou participar de faltas coletivas às aulas ou 

manifestações de agravo ao corpo técnico-pedagógico, 
administrativo, docente, discente ou autoridade, no recinto escolar.  

- Agredir verbalmente e fisicamente colegas, professores e 
funcionários. 

-      lanchar fora do horário do recreio; 
- usar celular, mp3 / similares ou qualquer objeto que distraia a 

atenção durante às aulas. 
- sair das dependências do Colégio para buscar objetos ou materiais 

esquecidos em casa. 
        -     namorar e/ou fumar nas dependências do Colégio; 
        -     convidar amigos para entrar no Colégio ou nas salas; 
        -   entrar além do balcão da secretaria, na sala dos professores e na                                                            
            cozinha. 

  
 
· PENALIDADES 

 
- Advertência verbal; 
- Advertência escrita; 
- Repreensão; 
- Cancelamento da matrícula; 
- Recusa à renovação da matrícula. 

 
 



  

· DEVERES DOS ALUNOS 
 
- Comparecer pontualmente às aulas e demais atividades para as 

quais forem convocados; 
- Respeitar e acatar as autoridades e os funcionários do 

Estabelecimento no exercício de suas funções; 
- Cumprir toda atribuição que receber da Direção, dos professores, 

dos grupos de trabalho e de estudo; 
- Participar de todas as atividades curriculares e extra-curriculares 

programadas pelo estabelecimento; 
- Quando for o caso, comparecer a todas as aulas de reforço e 

recuperação segundo orientação do professor; 
- Arcar com a responsabilidade de sua falta às aulas e trabalhos 

marcados, desde que não tenha apresentado documento de 
justificativa. 

- Apresentar-se no Estabelecimento devidamente uniformizado; 
- Apresentar solicitação por escrito e assinada pelo responsável 

para fins de saída antecipada; 
- Colaborar na preservação do patrimônio escolar, respondendo e 

indenizando os danos que causar; 
- Observar, fielmente, os preceitos de higiene pessoal bem como 

zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, 
material e móveis do Estabelecimento; 

- Abster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons 
costumes ou importem em desacato às leis, às autoridades 
escolares ou aos professores e funcionários; 

-  Através do pai ou responsável, pagar, com pontualidade, a 
anuidade, suas prestações e demais encargos ou taxas escolares, 
decorrentes do contrato de prestação de serviços que se firma 
automaticamente com a matrícula; 

- O aluno é responsável pelos seus pertences. A escola não se 
responsabiliza por perdas e danos desses materiais. 

 
 

5. Verificar se o bloco possui todas as provas do dia. Caso 
falte alguma, reclame imediatamente para o professor 
aplicador; 

6. O aluno deverá assinar a ficha de frequência ao receber e 
ao entregar o bloco de provas; 

7. Durante as provas não serão permitidos o empréstimo de 
materiais e nem conversas entre alunos; 

8. O aluno só poderá devolver as provas a partir das 15:30; 
9. O aluno deverá estar uniformizado; 
10. O aluno que for flagrado com cola terá sua prova anulada 

naquela disciplina, independente do conteúdo estar 
inserido na atividade; 

11. O aluno que estiver portando celular durante as provas 
terá todo o bloco de provas anulado. Caso o aluno esteja 
com algum problema em casa, os pais deverão ligar para 
a escola e pedir para falar com o filho, que ele será 
chamado imediatamente. 

 
· EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
- Educação Física é disciplina reprovatória. No caso de dispensa  
com laudo médico, o aluno participará das aulas teóricas e fará os 
trabalhos.    
- Levar água para as aulas práticas de Educação Física. 

  
· CIRCULARES 
 

 As Circulares terão os rodapés que deverão retornar ao 
Colégio assinados pelos pais ou responsável. O aluno que não os 
devolver, será impedido de frequentar às aulas.  
 As Circulares enviadas também estarão no site da escola. 
 

 



  

· CONSELHO COMUNITÁRIO E PLANTÃO PEDAGÓGICO 
 

 
 O Conselho Comunitário e o Plantão Pedagógico são fundamentais 
para a avaliação do trabalho da Escola. 
 No Conselho Comunitário, os pais terão seus representantes que 
serão responsáveis pelo encaminhamento das críticas e sugestões. 
 No Plantão Pedagógico, a participação de todos os pais e alunos é 
essencial para o acompanhamento do desempenho dos filhos nos estudos. 
 
· MENSALIDADES 

 
 
 A mensalidade vence no último dia de cada mês, após esta data 
haverá a multa prevista no contrato assinado no ato da matrícula. O aluno 
que recebeu desconto e não efetuar o pagamento da mensalidade até o dia 
30 de cada mês perderá o desconto concedido e deverá pagar 
integralmente o valor da mensalidade. 
 As mensalidades devem ser pagas na Secretaria do Colégio. 
 
· OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 
 

 Logo estaremos mudando para o nosso prédio, que estará novinho. 
Para mantê-lo bem conservado precisaremos que cada um faça sua parte. 
Conforme contrato assinado pelos pais no ato da matrícula, “são de 
inteira responsabilidade do contratante os danos físicos e materiais que 
porventura forem causados pelo beneficiário.”        
 Na busca contínua da qualidade do nosso trabalho docente, 
precisamos lembrar que somos uma Escola do sistema cooperativista. O 
esforço de cada um e a união de todos resultam na eficiência das ações 
para o crescimento e o desenvolvimento da nossa escola. E você, aluno 
do Alternativo, deve conhecer os seus direitos e os seus deveres de 
acordo com o nosso Regimento Escolar. 

 
 
 
 
 

· DIREITOS DOS ALUNOS 
 
- Apresentar quaisquer solicitações relativas ao bom 

andamento do ensino, tanto aos professores quanto à 
administração, bem como expor dificuldades encontradas no 
estudo de qualquer disciplina, procurando auxílio e soluções 
para as mesmas; 

 
- Votar e ser votado para o cargo de representante de classe; 

 
- Participar das atividades extra-classe programadas pelo 

Estabelecimento; 
 

- Pedir revisão de avaliação até 8 (oito) dias no máximo após a 
entrega dos resultados pelo professor; 

 
- Defender-se quando acusado de qualquer falta, assistido por 

seu representante legal se necessário; 
 

- Receber seus trabalhos, tarefas e avaliações devidamente 
corrigidos e avaliados em tempo hábil; 

 
- Tomar conhecimento, através de boletim escolar ou outro 

meio próprio, de notas e frequências obtidas; 
 

- Conhecer os critérios de avaliação utilizados pelo professor.  
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           MANUAL DO ESTUDANTE - 2012 
 

Redação vencedora do concurso realizado pelo 
IPHAN – 2011 

 
Goiás: da dor ao batuque do tambor 

Mariana Aparecida Fulanette Côrrea 
 

 Em cada rincão do país, na história de cada pessoa e, consideravelmente 
na Cidade de Goiás, há um traço, uma lembrança, uma herança afrodescendente. 
 As ruas, os muros, os becos e os inúmeros casarões são obras de nossos 
antepassados que, com pés doloridos e mãos calejadas, gotas de suor, construíram 
e deixaram sua marca na poética Vila Boa. 
 A cultura negra está presente em cada vilaboense: nos temperos e 
quitutes, nas crenças, lendas e cantigas, nas delicadas cerâmicas, em conversas de 
fim de tarde, no gingado da capoeira... 
 No Museu das Bandeiras, guardião de histórias e memórias, é possível 
fazer uma viagem ao passado e desvelar histórias preciosas, sofridas, de força e 
resistência. 
 Mas, nem só de sofrimento se constrói uma história. É evidente a alegria 
expressa no jeito afro de ser: exuberância de cores, batuque de tambores, balanço 
de quadris, beleza de penteados, culto a orixás, ritmos, risos e sabores. 
 Goiás, que se reinventa a cada dia, vem manifestando um novo olhar para 
o legado afro, que se estende pelo jeito de viver e influir na formação da identidade 
vilaboense. Se possível fosse penetrar no íntimo de cada morador, revelar-se-iam 
profundas e significativas raízes afrodescendentes. 
 Portanto, cabe a qualquer um valorizar, respeitar, preservar e promover 
essa cultura que é de todos e que, com sua riqueza de detalhes, com sua 
musicalidade e cadência, mexe com o corpo, a alma e as emoções de quem a viveu, 
vive e revive. 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDÁRIO 2012 
 
 

Aulões para 3º ano (Turno vespertino)   

Horário: 14h 30 min às 18h 

 
    1º SEMESTRE           2º SEMESTRE 
 

1. 07/03 –  Literatura   – 08/08 

2. 14/03 –  Matemática  – 15/08 

3. 21/03 –  Física    – 22/08 

4. 28/03 –  Química   – 29/08 

5. 11/04 –  Biologia   – 05/09 

6. 18/04 –  Redação   – 12/09 

7. 25/04 –  Geografia   – 19/09 

8. 02/05 –  História   – 26/09 

9. 09/05 –  Literatura   – 03/10 

10. 16/05 –  Matemática  – 10/10 

11. 23/05 –  Física    – 17/10 

12. 30/05 –  Química   – 24/10 

13. 06/06 –  Biologia   – 31/10 

14. 13/06 –  Redação   – 07/11 

15. 20/06 –  Geografia   – 14/11 

16. 27/06 –  História    – 21/11 
 


