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Direitos do Educando 
A nossa visão de pessoa recorda a importância da pessoa no mundo, especialmente por ser criada à 

imagem e semelhança de Deus, no amor, na fé, na liberdade e na responsabilidade. Fundamentado nesse 

princípio, oeducando tem os seguintes direitos: 
  

- Receber educação inspirada nos fins e objetivos da Rede La Salle. 
- Ter a garantia de que o Colégio cumpra sua função, oferecendo ensino de qualidade, ministrado por 

profissionais competentes e habilitados para o exercício de suas funções. 
- Usufruir de igualdade de atendimento, independentemente das condições de aprendizagem ou nível de 

ensino em que se encontre. 

- Participar, em igualdade de condições, das atividades pedagógicas, sociais, cívicas, recreativas e 

religiosas destinadas à sua formação. 

- Ser informado sobre o Sistema de Avaliação do Colégio e receber informações sobre seu rendimento 

através das avaliações, do boletim ou de documento próprio para esse fim. 

- Expor suas dificuldades e solicitar orientações aos professores e demais responsáveis pelo ensino no 

Colégio. 

- Utilizar as instalações e os recursos materiais do Colégio disponíveis, mediante prévia autorização das 

pessoas responsáveis. 

- Apresentar, aos professores, a Supervisão Educativa ou à Direção, sugestões relativas ao melhoramento 

da vida escolar. 
- Ser tratado com respeito e atenção em sua individualidade. 
- Justificar faltas conforme legislação vigente. 
- Ser atendido e/ou encaminhado, pelos Serviços do Colégio, nos casos de problemas de saúde. 

- Participar da reflexão, no início das aulas do turno, expondo seu pensamento e fazendo a sua oração. 

- Buscar o conhecimento, exigindo e ajudando a construir, para isso, um ambiente favorável ao 

desenvolvimento das aulas. 

- Entregar, quando lhe for solicitado, todo e qualquer objeto estranho às atividades escolares, que será 

posteriormente devolvido ao educando ou aos seus responsáveis, dependendo do caso. 

- Manter um ambiente de tranqüilidade, de ordem e de higiene que favoreça um trabalho eficiente para 

todos. 

- Preencher corretamente e manter atualizados todos os dados pessoais solicitados na página inicial da 

Agenda Escolar. 

- Honrar os compromissos assumidos com atividades extracurriculares (jogos, apresentações, trabalhos 

em grupo...). 

- Entregar aos pais e/ou responsáveis todos os comunicados ou circulares enviados pela Escola por 

intermédio dos educandos. 
 


