
Regulamento interno da escola primária do Liceu Molière do Rio de 

Janeiro 

 
O objetivo deste regulamento é garantir o bom funcionamento da escola e a segurança de 
todos os que recebe. Foi desenvolvido em coerência com o da escola secundária. O Lycée 
Molière oferece um ambiente escolar original: preservando a identidade de cada um e 
estabelecendo um equilíbrio entre as culturas brasileira e francesa, promove o bilinguismo e 
dá a todos a oportunidade de evoluir em um ambiente bicultural, fonte de enriquecimento 
mútuo. O ensino oferecido pelo Lycée Molière está em linha com os programas franceses. 
A inscrição de um aluno no estabelecimento vale a pena ser aderida (para si e para sua família) 
às disposições dessas regras e compromisso de cumprir plenamente. 

 
 

1. HORÁRIOS, ENTRADAS E SAÍDAS DOS ALUNOS 
Os alunos são recebidos no Liceu às 7:30h. Eles são acolhidos na entrada do jardim de 

infância ou da escola primária. Um primeiro sinal indica a subida para a classe às 7:55h e um 
segundo sinal indica o início das aulas às 8:00h. 

As aulas do jardim de infância terminam às 14:00h. Eles serão pegos no pátio por uma 
pessoa responsável designada pelas famílias ou serão acompanhados até o local do transporte 
escolar. Os alunos têm uma pausa de 30 minutos pela manhã, uma pausa de almoço de 1 hora 
e um descanso extra de 30 minutos para alunos de maternal 2. 

Os alunos da escola primária terminam as aulas às 14:00h, às segundas-feiras, terças-
feiras, quintas-feiras, sextas-feiras e às 15:00h, às quartas-feiras. Os alunos têm uma pausa de 
pela manhã e uma pausa de almoço de 1 hora. Eles serão pegos na entrada do pátio por uma 
pessoa responsável designada pelas famílias ou serão acompanhadas até o local do transporte 
escolar. 

O APC (atividades educacionais complementares) serão às terças-feiras das 14:00h às 
15:00h para os alunos designados pela equipe docente e por um período definido. 

Durante o horário escolar, o aluno só pode sair se a escola tiver sido informada pelo 
carnê de correspondência e por e-mail viescolaire@lyceemoliere.com.br . Os pais serão 
responsáveis por notificar o transporte, caso utilize o transporte escolar. 
 

2. ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 
O calendário escolar e o horário escolar são impostos aos pais. 

Uma chamada é feita pelo professor no início do dia. 
Os atrasos afetam a educação do aluno e perturbam o curso. Um aluno que está 

atrasado deve ir ao serviço da vida escolar. 
Em caso de ausência, a família imediatamente notifica o serviço de vida escolar por 

email para o endereço genérico viescolaire@lyceemoliere.com.br. 
Qualquer ausência deve ser justificada no carnê de correspondência do aluno. A 

apreciação do motivo da ausência é deixada ao critério do diretor. 
Para uma ausência de longa duração (mais de 3 dias), um comunicado adicional em 

papel terá que ser transmitido à direção justificando precisamente o motivo da ausência. Essas 
ausências são prejudiciais para a aprendizagem dos alunos. 

Em caso da falta de assiduidade repetida, as famílias serão convidadas a uma entrevista 
com a equipe de direção do estabelecimento. 
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As aulas de educação física são obrigatórias como qualquer outro curso. Desde o 
primeiro dia do ano letivo de fevereiro, a família deve providenciar para cada criança um 
certificado médico válido para todo o ano letivo. 

3. SAÚDE 
Uma psicóloga da escola está presente em tempo parcial, assim como um professor 
especializado em inclusão. A escola possui duas enfermeiras de tempo integral que recebem 
os alunos das 7:30h às 17:30h. 
Nenhum aluno pode ter medicamento em sua posse. 
Durante o tratamento de curto prazo, os medicamentos e a prescrição devem ser confiados à 
enfermeira. Durante o tratamento permanente ou problemas médicos constantes (alergias, 
asma, ...), os pais devem informá-lo no início de cada ano à enfermaria 
(infirmerie@lyceemoliere.com.br) do estabelecimento (colocando a direção em copia 
directeurprimaire@lyceemoliere.com.br) para que um PAI (plano de recepção individualizado 
seja configurado para o ano letivo). 
Em caso de emergência, as enfermeiras podem fazer todos os arranjos necessários para a 
criança, incluindo hospitalização, se as circunstâncias assim exigirem. 

4. SEGURANÇA 
Os alunos, funcionários e visitantes devem seguir as instruções de segurança na escola e 
participar dos exercícios. As instruções gerais a seguir em caso de emergência estão fixadas 
nas instalações do estabelecimento. No início do ano letivo e durante o primeiro exercício, os 
alunos são informados sobre o curso de ação apropriado. 

 
 

5.  RECREAÇÃO, SUPERVISÃO E DIRECIONAMENTO DOS ALUNOS; 

   A supervisão dos alunos durante o horário escolar é contínua. Todo adulto é 
responsável pela segurança das crianças. 

Durante as recreações, os alunos devem permanecer no pátio. Se o tempo não 
permitir, eles podem permanecer em sua classe sob a responsabilidade de seu professor. Por 
razões de segurança, os alunos não podem circular livremente nos corredores sem 
autorização. 

Os alunos entram nas salas de aula apenas quando estão acompanhados por 
professores. 

Os deslocamentos nos corredores e escadas devem ser feitos em ordem e calma sob a 
orientação dos professores. 

 
6. CONTATOS E COMUNICAÇÃO ENTRE PAIS E ESCOLA ; 

 
No momento da inscrição de um aluno, os responsáveis receberão códigos de identificação e 
senhas lhes permitirão acessar o software Pronote:  
 
https://4160005v.index-education.net/pronote/parent.html  
 
Os responsáveis deverão atualizar seus e-mails ou número de telefone no Pronote e no 
carnê de correspondência. 
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Qualquer decisão judicial que modifique a custódia ou a responsabilidade legal da criança 
deve ser comunicada ao estabelecimento para que possa ser levada em conta. 
 
 Os pais ou acompanhantes dos alunos só podem entrar nos pátios e edifícios escolares 
depois de terem sido autorizados pelo recepcionista e portando visivelmente o crachá de 
identificação que indica a área em que ele está autorizado a ir. 

Para uma reunião com professores ou outra equipe administrativa, deve ser feita uma 
consulta prévia. O diretor geral e o diretor do primário e maternal estão à disposição das 
famílias mediante marcação de uma reunião ou sem marcação em caso de emergência. 

Todas as comunicações com a escola podem ser escritas em francês ou português. Ao 
enviar um e-mail, deverá ser especificado o sobrenome, nome e classe do aluno, bem como o 
assunto exato do pedido. 

Cada aluno tem um carnê de correspondência que deve ter sempre em sua pasta. Este 
carnê é um importante meio de comunicação entre os pais e a escola. O aluno deve apresentá-
lo aos pais e professores sempre que necessário. O professor também pode usar outros meios 
de comunicação para se comunicar com os pais, e-mail, blog ... 

 
7.  FORNECIMENTO E MATERIAL ESCOLAR 

Os livros são emprestados pela instituição. Eles devem ser cobertos com um plástico 
transparente e etiquetados. Em caso de perda ou dano, o montante de um novo livro será 
solicitado. 

É necessário que os alunos marquem os materiais da escola com seu nome. 
O estabelecimento não assume qualquer responsabilidade por perda, roubo ou dano. 

 
8.  AVALIAÇÃO E PASSAGEM DE CLASSE : 

Um boletim escolar de competências numéricas torna possível relatar três vezes por 
ano no primário e duas vezes por ano no jardim de infância os resultados do aluno para sua 
família. No final de cada ano letivo, os conselhos de ciclo propõem um aviso de passagem ou 
de manutenção, buscando as melhores condições de continuidade do aprendizado do aluno. 
Este aviso é proposto como parte de um diálogo contínuo com as famílias. Os pais podem 
contestar por escrito a decisão do conselho do ciclo para a administração da escola por correio 
ou por email directeurprimaire@lyceemoliere.com.br. 

 
9. RESPEITO AOS BENS E AS PESSOAS : 

A escola é um lugar de educação e integração onde todos os alunos se encontram, aprendem 
a viver juntos e respeitar-se. O dever de tolerância e respeito pelos outros em sua 
personalidade e suas convicções são impostos a todos. A vida escolar exige respeito por si 
mesmo e por outros. São proibidos entre outros: bullying de qualquer tipo entre alunos, 
atitudes incorretas, insolências, insultos e jogos perigosos. 
Qualquer deterioração implica compensação financeira para o responsável legal da criança. 

 
 

10. REGRAS DE VESTUÁRIO E OBJETOS NÃO ESCOLARES: 
 É necessário o uso correto e decente do vestuário dentro do estabelecimento. São 
proibidos os chinelos tipo os de praia. 

Objetos ostentatórios, religiosos ou políticos, são proibidos. 
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Uso do uniforme (camisa polo ou camisa branca com o emblema Lycée Molière) é 
obrigatório. Para as aulas de educação física, todos os alunos devem estar adequadamente 
vestidos para participar das atividades. 

Os alunos são fortemente recomendados a não vir para a escola com objetos de valor. 
Em caso de perda ou roubo de objetos, roupas ou valores, a responsabilidade do 
estabelecimento não está envolvida. Qualquer objeto encontrado nas instalações devem ser 
reportado imediatamente ao escritório do diretor da escola primária. 

Também é proibido entrar na escola, sem autorização, qualquer objeto que possa 
representar um perigo para a segurança dos alunos. 

O uso de celulares no horário escolar é estritamente proibido. 
A presente regulamentação foi adotada pelo Conselho Escolar do Lycée Molière de 3 de dezembro de 
2020. 


