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SIGLAS UTILIZADAS NESTE MANUAL 
 

AASB: Association of American Schools of Brazil 
Associação das Escolas Americanas do Brasil 

ACSI: Association of Christian Schools International 
Associação de Escolas Cristãs Internacionais 

ACT: American College Test 
Teste Admissional para Faculdades Americanas 

AP: Advanced Placement 
Curso Avançado 

ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio 
GPA: Grade Point Average 

Nota Média Global 
MAP: Measure of Academic Progress 

Medida do Progresso Acadêmico 
MEC: Ministério de Educação e Cultura 
NHS: National Honor Society 

Organização norte-americana de reconhecimento de alunos 
que se destacaram durante o Ensino Médio 

PASS: Pupil Accountability/Study Skills 
Responsabilidade do aluno / Habilidades de estudo 

PSAT: Preliminary Scholastic Aptitude Test 
Teste Inicial de Aptidão Escolar 

SAT: Scholastic Aptitude Test 
Teste de Aptidão Escolar 

SCT: Student Concerns Team 
Equipe de Questões de Alunos 

STUCO: Student Council 
Grêmio Estudantil 

TOEFL: Test of English as a Foreign Language 
Teste de Inglês como Língua Estrangeira 

EAD: Educação a Distância 
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DECLARAÇÃO DE FÉ 
 
Acreditamos que existe um só Deus, eternamente existente em três pessoas: Pai, 
Filho e Espírito Santo. 
 
Cremos na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em Seu nascimento virginal, em 
Sua morte vicária, na expiação por meio de Seu sangue derramado, em Sua 
ressurreição corporal, em Sua ascensão à mão direita do Pai e em Seu retorno 
corporal pessoal em poder e glória. 
 
Cremos que para a salvação dos homens perdidos e pecadores, a regeneração pelo 
Espírito Santo é essencial. Cremos que a salvação é pela graça por meio da fé, 
aparte de tais obras e/ou observâncias como batismo, confirmação ou adesão à 
igreja. 
 
Cremos na inspiração verbal e plenária das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo 
Testamento, de modo que a Bíblia é a Palavra de Deus infalível e autoritária.  
 
Cremos no presente ministério do Espírito Santo, por meio de quem habita no 
Cristão, capacitando-o a viver uma vida piedosa. 
 
Cremos na ressurreição tanto dos salvos quanto dos perdidos - aqueles que são 
salvos para a ressurreição da vida; e os que estão perdidos para a ressurreição da 
condenação. 
 
Cremos na unidade espiritual dos crentes em Cristo. 
 
Cremos que Deus criou o universo, incluindo a terra, do nada. 
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Bem-vindos à Escola Cristã Pan Americana (Pan American Christian Academy), uma 
escola cristã dinâmica em São Paulo, Brasil. Estamos felizes em tê-los como parte da 
família PACA. 
 
Neste ano letivo de 2022/2023, a PACA está em sua sexta década de serviço de 
educação cristã. Foi nestes sessenta e dois anos de dedicação de professores, pais, 
alunos e membros da comunidade que a PACA alcançou crianças de toda a cidade de 
São Paulo com uma experiência educacional biblicamente integrada e centrada em 
Cristo. A escola é tão forte quanto seus laços com Suas verdades e sua dedicação em 
seguir Seu caminho. 
 
Deus tem sido o centro de tudo o que é PACA e tudo que foi realizado na escola durante 
este tempo é para a Sua glória. O versículo temático deste ano é João 15:4 – 
“Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por 
si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não 
permanecerem em mim.” (NIV) Nossos alunos podem realmente se tornar completos 
(um dos quatro resultados esperados dos alunos) permanecendo em Jesus. Somente 
estando centrados em Jesus podemos transformar vidas neste mundo. 
 
Nossa declaração de missão da escola enfatiza nosso desejo de que cada um dos alunos 
da PACA impacte o mundo para Cristo. É importante lembrar que isso é algo que deve 
começar como um aluno da PACA, não como um ex-aluno da PACA. Todos os anos, 
queremos ajudar os alunos a compreender e abraçar a ideia de servir aos outros por 
meio dos dons e talentos que Deus tem dado a cada um deles. Esta escola tem sido uma 
tremenda bênção para tantas pessoas, e é nosso desejo continuar a oferecer esta 
"Educação de Qualidade Baseada em Fundamentos Bíblicos" neste ano e por muitos 
anos ainda. 
 
Este Manual dos Pais/Alunos é publicado no início de cada ano com diretrizes e políticas 
detalhadas para a participação na escola. É revisado anualmente e distribuído a cada 
aluno do 6º ano do Ensino Fundamental à 3º Ano do Ensino Médio e a cada família do 
ensino fundamental e pré-escolar. A sua presença na PACA deve ser representativa de 
seu compromisso pessoal em aderir a todas as normas e regulamentos encontrados 
neste manual. 
 
No decorrer do ano, você também poderá encontrar itens de interesse que não são 
abordados neste manual. Nestes assuntos, a liderança da escola terá a palavra final, 
procurando ter todas as coisas firmemente enraizadas na Palavra de Deus. Nenhum 
manual pode cobrir totalmente todas as inúmeras práticas e procedimentos da escola. 
Não hesite em pedir mais informações ou assistência. Estamos aqui para servi-los. 
 
Ao iniciarmos este novo ano escolar, aguardamos com grande expectativa o que Deus 
fará em nossas vidas. 
 
Tenham um ótimo ano na PACA!  
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LITURGIA PARA ALUNOS E MESTRES 
Do Livro: Every Moment Holy, Volume 1 

por Douglas Kaine McKelvey (tradução livre) 
 

Que eu possa aprender a amar o aprendizado, 
ó Senhor, pois o mundo é seu, e tudo que 
nele há fala, cada um à sua maneira a cerca 
de ti: da sua mente, dos seus desígnios, da 
sua maestria, do seu poder, e da revelação do 
seu propósito. 
 
Todo conhecimento é seu conhecimento.  
Toda sabedoria é sua sabedoria. 
   
Portanto, assim como eu me dedico em 
aprender, que eu possa estar ciente que 
todas as coisas fazem parte da sua expressão 
criativa, que todas as histórias fazem parte da 
sua grande história, e que todas as disciplinas 
de ordem e de design são em si uma busca 
pelos seus pensamentos – portanto. Então, 
quanto maior for a maestria dessas matérias, 
maior será o conhecimento acerca da simetria 
e maravilha dos seus caminhos. 
   
Ao longo desta jornada, ó Grande Arquiteto 
da vida e da beleza, me abençoe com 
professores apaixonados pelas matérias que 
lecionam e com mentores que se alegram em 
despertar em mim um intenso amor pelas 
partes da sua criação e da sua história a qual 
eles já aprenderam a amar tão bem. 
   
A medida que eu me dedico e até mesmo com 
os assuntos que em primeira instância 
considero tediosos, recompense meus 
esforços com novos insights, uma nova 
inspiração, pequenas epifanias e com a firme 
convicção de que você está trabalhando em 
meu coração em todas as circunstâncias, não 
somente ampliando meus conhecimentos, 
mas também moldando meu coração com 
paciência, perseverança e disciplina para que 
eu possa amadurecer de forma adequada e 
humildemente servir os propósitos do seu 
grande reino. 
   
 
 
 

Me dê um profundo conhecimento da verdade 
e um discernimento refinado acerca das idéias 
que eu encontro em meus estudos. 
 
Guarde sempre a minha mente dos erros, e 
guarde também o meu coração contra a 
tentação de comparar o meu desempenho 
com o dos meus colegas, e 
consequentemente cair na armadilha da 
vergonha ou do orgulho. 
   
Permita-me então, administrar alegremente 
quaisquer dons acadêmicos que tu tens me 
concedido, e que eu possa fazê-lo como 
forma de me preparar para o serviço a ti e 
aos outros, e que minha identidade seja 
moldada pelo seu amor e perdão, e não 
através de minhas notas ou conquistas 
pessoais. 
 
Ó Senhor, se for da sua vontade, abra os 
caminhos da minha vida nos dias que hão de 
vir. Use os meus estudos para moldar ainda 
mais a minha visão do meu chamado e do 
meu lugar nesse mundo. Comece a me 
revelar o lugar onde o meu contentamento e 
a profunda necessidade do mundo se 
convergem. Diante disso, que eu possa estar 
ciente das necessidades de meus colegas e 
até mesmo dos meus professores. Permita-me 
responder em misericórdia as falhas dos 
outros. 
 
Permita-me mesmo que de forma singela, ser 
um portador de amor, luz e reconciliação 
nessa escola; ou seja, deixe-me 
humildemente ser seu filho. 
 
Deus conceda a este filho discernimento e 
sabedoria. Proteja-me do erro. Deus conceda 
a este filho conhecimento e compreensão. 
Guia-me à verdade. Deus abençoe os 
trabalhos desta nova temporada. Molde-me 
para o seu serviço. Amém. 
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PROPÓSITO E HISTÓRIA 
 
Missão 
Nutrir e preparar os jovens, por meio de uma educação de qualidade enraizada na 
verdade bíblica, para impactar seu mundo através de Cristo. 
 
Visão 
Ser uma Escola Cristã Internacional líder que: 

• proporcione uma educação de alta qualidade enquanto integra a verdade 
bíblica em todas as áreas de aprendizagem, 

• desafia os alunos a amar, aprender e viver a fé cristã, 
• prepara os alunos para ir ao mundo compartilhar o evangelho e 
• promove a causa da educação cristã em todo o mundo. 

 
Valores fundamentais 

• Reconhecer a Bíblia como a revelada e infalível Palavra de Deus ensinada 
como verdade 

• Comprometer-se a servir as comunidades missionárias e de ministério cristão 
em tempo integral 

• Implementar um programa de qualidade tipo americano que inclua um 
currículo brasileiro bem desenvolvido, preparando efetivamente os alunos para 
o curso superior 

• Empregar pessoal cristão que seja modelo de Cristo no ensino, liderança e 
disciplina dos alunos 

• Comprometer-se com a excelência acadêmica, maximizando o potencial de 
cada aluno e, ao mesmo tempo, preparando-o para pensar criticamente no 
contexto de uma visão bíblica do mundo 

• Apreciar uma comunidade multicultural que prepara o aluno para uma 
interação bem-sucedida em um mundo diverso e interdependente 

• Apoiar a responsabilidade parental pela educação de seus filhos 
• Incentivar a participação ativa nas igrejas evangélicas locais 
• Promover o desenvolvimento e o bem-estar dos funcionários da PACA 
• Facilitar a participação de toda a escola no serviço comunitário e nas 

atividades solidárias 
• Incentivar os pais a criarem seus filhos dentro de uma estrutura familiar 

bíblica 
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História 
A Pan American Christian Academy é uma escola confessional dedicada a fornecer 
preparação acadêmica para alunos que falam inglês em São Paulo, Brasil. Fundada 
para atender às necessidades educacionais de famílias missionárias, desde então 
expandimos nossa visão para abranger os filhos de famílias empresárias nas 
comunidades americana, brasileira e internacional. No entanto, a PACA não 
discrimina com base na raça, nacionalidade, origem étnica, gênero ou deficiência. 
 
A PACA iniciou as aulas em fevereiro de 1960 na Igreja Metodista do Itaim. O 
primeiro corpo docente era composto por cinco professores e havia vinte e oito 
alunos. 
 
Nos primeiros anos, a escola funcionou em diversos estabelecimentos alugados e, 
em dezembro de 1965, adquiriu um pequeno quarteirão em Campo Belo. Com o 
crescimento da escola, foram construídas várias salas de aula e foram alugadas 
casas vizinhas, mas logo ficou evidente que o local de Campo Belo seria pequeno 
demais para atender às demandas. 
 
Em julho de 1972, 33.000 metros quadrados (7,5 acres) foram adquiridos no bairro 
de Rio Bonito, Zona Sul de São Paulo. A construção começou em abril de 1973. O 
ano de 1974 foi marcante na história da escola. Em fevereiro de 1974, a escola 
mudou-se para as primeiras unidades de seu novo campus. O Ministério da Educação 
do Brasil credenciou a escola, e a primeira turma da 3ª série do Ensino Médio se 
formou em junho de 1974. 
 
Muitos acréscimos foram feitos no campus, incluindo a construção de uma piscina e 
de um laboratório de informática, fornecidos por generosos doadores. Em 2006, a 
PACA adquiriu a propriedade adjacente à escola que possibilitou a adição de um 
segundo refeitório, um auditório com capacidade para 120 pessoas, instalações pré-
escolares, um laboratório de aprendizagem, alojamento para nossos professores 
contratados estrangeiros, uma sala de conferências e espaço para escritórios. O 
espaço de escritórios abriga a sede da ACSI-Brasil que, sob a liderança de Mike Epp, 
foi inaugurada em 2003, atendendo a 80 escolas em todo o Brasil. 
 
A escola cresceu para incluir missionários não norte-americanos, missionários 
brasileiros licenciados, a comunidade cristã local e outros interessados no programa 
educacional da PACA. As matrículas mudaram ao longo dos anos, mas o foco da 
cosmovisão bibliocêntrica da escola continua o mesmo. O Dr. Eugene Berends 
(Diretor de 1991 a 1994) disse uma vez sobre a PACA: “Não é o lugar, são as 
pessoas”. Falar da história da PACA sem mencionar os muitos servos maravilhosos - 
professores, membros da diretoria e pais - que se sacrificaram para produzir uma 
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história fiel seria inapropriado. A escola tem sido abençoada com excelentes líderes e 
professores ao longo dos anos. Deus tem abençoado a PACA com as instalações, os 
professores e alunos por mais de 60 anos. Ele tem sido nosso Provedor, e a Ele 
pertence toda a glória. 
 
Localização 
Conforme mencionado anteriormente, a PACA está situada no bairro Jardim das 
Imbuias, zona sul da cidade de São Paulo. Fica a apenas quatro quilômetros do 
famoso autódromo de Fórmula 1 de Interlagos. Estamos ao lado do campus da 
Universidade de Santo Amaro. Se você nunca visitou a PACA, basta seguir as placas 
do hospital “Centro Médico UNISA” da Av. Interlagos, e você chegará no portão da 
escola. Estamos em frente ao “Centro Médico”. 
 
Credenciamento 
COGNIA garante que as escolas manterão um alto nível de padrões de acordo com 
as expectativas dos EUA. Também fornece uma estrutura para promover a melhoria 
contínua da escola. A PACA é credenciada junto à COGNIA, anteriormente conhecida 
como SACS e AdvancED, desde 1985. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - Sob o nome de Escola Cristã Pan 
Americana, os alunos que se matriculam no currículo brasileiro recebem um diploma 
adicional do ensino médio. Os alunos com cidadania brasileira devem se inscrever no 
currículo duplo. A PACA é credenciada pelo MEC desde 1981. 
 
ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS INTERNATIONAL - ACSI é 
organizada em nível internacional, servindo escolas cristãs em mais de 100 países 
em todo o mundo. Promove a causa da educação cristã, ajudando as escolas a 
realizarem juntas o que não poderiam fazer sozinhas. A PACA é credenciada pela 
ACSI desde 2003. 
 
Afiliação 
A PACA é membro das seguintes organizações: 

1. ASSOCIATION OF AMERICAN SCHOOLS IN BRAZIL (AASB) - associação 
organizada para trazer maior cooperação entre as escolas de língua inglesa do 
Brasil e para aprimorar o ensino nessas escolas. 

2. AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOLS IN THE AMERICAS (AMISA – antiga 
AASSA) - passou a garantir maior coordenação do currículo americano em 
todas as escolas internacionais da América do Sul. 

3. ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ESCOLAS CRISTÃS - BRASIL - uma filial da 
ACSI, fundada em 2003. Vários funcionários da PACA são membros 
fundadores desta associação, uma filial da ACSI, e participam voluntariamente 
nas mais diversas áreas do programa e dos serviços da associação. 
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POLÍTICA DE RESULTADOS DO ALUNO 
 
O objetivo da escola é incentivar o aluno a se desenvolver dentro das diretrizes 
bíblicas para que o crescimento seja promovido em todas as áreas da vida: 
acadêmica, espiritual, social, cultural, física, emocional e vocacional. Cada aluno é 
incentivado a “... amadurecer, alcançando a medida da plenitude de Cristo”. 
(Eph. 4:13) 
 
Os alunos da Academia Cristã Pan-Americana são ... 
Política de Resultados 1.1: Íntegros, evidenciados por ... 

• amar a Deus de coração, alma, mente e força 
• amar ao próximo como a si mesmo 
• vidas de caráter e integridade 

 
Política de Resultados 1.2: Realizadores, evidenciados pelo ... 

• mentalidade de crescimento 
• tomar posse do aprendizado 
• resolver problemas autênticos 

 
Política de Resultados 1.3: Mordomos, evidenciados por ... 

• cuidar de tempo, recursos, e talentos 
• cuidar da criação de Deus 
• cuidar do Reino de Deus 

 
Política de Resultados 1.4: Catalisadores, evidenciados por ... 

• demonstrar liderança servidora 
• iniciar mudanças sociais 

 
Esses fins também são conhecidos como resultados esperados do aluno. Para atingir 
esses fins, o currículo da PACA inclui não apenas cursos acadêmicos ministrados a 
partir de uma cosmovisão bíblica, mas também instrução sobre vida e serviço cristão, 
bem como atividades extracurriculares. Os estudos estão de acordo com os 
currículos padrão americano e brasileiro, enfatizando a preparação para o curso 
superior.  
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FILOSOFIA DO CURRÍCULO 
 

Visto que a PACA é uma escola que tem seus princípios fundamentados na fé, sua 
filosofia de ensino se baseia em uma visão de mundo cujo fundamento é constituído 
pelo relacionamento com Deus, com os outros e com o mundo e a sociedade. Deus é 
o centro da filosofia da educação cristã. A verdade, por sua própria natureza, é não-
contraditória, é absoluta, revelada, descritiva, inevitável e imutável. O currículo é 
projetado para integrar a verdade de Deus, tecendo-a, por preceitos e princípios, no 
ensino e na aprendizagem, de modo a apresentar uma visão de vida unificada, 
holística e centrada em Deus. A ênfase do currículo da PACA é o domínio das 
habilidades básicas no ensino fundamental e médio e uma sólida preparação para a 
faculdade ao longo do ensino médio. 
 
Princípios de Ensino 
A PACA acredita que o ser humano não é um receptor passivo de informações do 
meio ambiente, nem um criador autônomo de conhecimento, mas um que vem 
capacitado para entender e aprender. O aluno, o currículo e o professor interagem 
no processo de aprendizagem. A Bíblia diz que o homem é feito à imagem de Deus 
com a capacidade de conhecer e buscar a verdade. A Escritura Sagrada também 
declara que a verdade existe fora da mente e que a mente humana foi criada para 
conhecer a verdade. Com o entendimento da natureza ativa do aluno sendo 
interativo, o professor tem um papel importante a desempenhar. O professor fornece 
estrutura e informações para o objetivo instrucional. Os conceitos, princípios e 
conclusões derivam da contribuição do professor e do pensamento dos alunos 
estimulados pelas atividades planejadas do professor e pelas questões relacionadas 
às informações dadas. 
 
Comunicação e Expressão 
O currículo de comunicação e expressão se baseia na verdade de que Deus é o 
comunicador supremo (João 1:1). Na Bíblia podemos ver claramente Deus como o 
criador da palavra e das imagens que são usadas para comunicar a verdade sobre o 
próprio Deus (Salmo 19: 1-4). Jesus ensinou a verdade religiosa por meio de 
histórias, personagens e imagens que encarnam a verdade (Lucas 10:25-37, João 
13:1-20). O estudo da literatura nos possibilita aprender as histórias que mais 
efetivamente nos ajudarão a compartilhar o Evangelho com pessoas de todas as 
nações (Mateus 28:18-20). Como cristãos, devemos aprender a reconhecer e 
compreender a verdade de Deus para pensar, escrever e comunicar. 
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Português: Primeira Língua 
O estudo da linguagem se baseia na verdade de que nosso Deus Triúno, o Autor 
Supremo da comunicação (Jo 1:1), tem na Palavra os meios de revelação ao homem 
de Seus pensamentos, estatutos e planos, bem como de Seu caráter e vontade. Ele 
nos deu a capacidade de nos comunicarmos com Ele e uns com os outros na fala, 
escuta, escrita e leitura. Por meio da linguagem, Ele deseja que reconheçamos Seus 
padrões e princípios. 
 
Português como Língua Estrangeira 
O ensino de Português como segunda língua se baseia na verdade de que Deus é o 
Ser Supremo e Comunicador. Ele nos abençoou com o dom da comunicação com Ele  
e, consequentemente, uns com os outros. Os alunos estrangeiros no Brasil precisam 
ser capazes de se comunicar e entender a cultura. O estudo da Língua Portuguesa é 
essencial para a integração do aluno na cultura e na sociedade brasileira. A crescente 
globalização exige que líderes e profissionais sejam capazes de se comunicar em 
vários idiomas. Este curso prepara o aluno para sua inserção no mercado de trabalho 
mundial. 
 
Matemática 
A matemática, ensinada à luz da verdade bíblica, revela a majestade e excelência 
dos atributos da natureza e caráter de Deus; leva à compreensão do mundo físico; 
promove o desenvolvimento do pensamento analítico; e treina a mente, que sob o 
controle do Espírito da Verdade, pode raciocinar com e por meio das Escrituras 
Sagradas para aplicá-la para a glória de Deus (Romanos 1:20, Romanos 12:2). 
 
Ciência 
A ciência deve começar com a crença inabalável de que no início Deus criou o 
universo e, além Dele, nada foi feito (Gênesis 1:1, João 1:3). Também é importante 
saber que Deus apoia íntimamente e continuamente Sua criação (Salmo 104). Os 
Cristãos têm a responsabilidade de aprender sobre a criação para que possam 
ganhar um crescente apreço pela grandeza de Deus. Ao homem também foi dado 
domínio sobre a criação, de modo que, como Cristãos, o conhecimento da criação é 
um primeiro passo importante para tomar decisões informadas e sábias sobre como 
cuidar dela (Gênesis 1:28). 
 
Ciências Sociais 
As ciências sociais são o estudo da humanidade cumprindo o mandato cultural dado 
por Deus, em comunidade e relacionamentos em um determinado tempo e lugar 
(Gênesis 9:1). Por meio das ciências sociais, vemos a condição perdida do homem e 
nos esforçamos para demonstrar a soberania de Deus através dos tempos (Romanos 
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3:23, Deuteronômio 4:39). Deus supervisiona nosso crescimento pessoal, conflitos, 
resolução e reconstrução, bem como determina o curso das nações através dos 
séculos (Salmos 47: 2 e 8). Fundamentalmente, as ciências sociais são o estudo das 
relações: homem-homem, homem-terra e homem-Deus (Salmo 71:17-18). 
 
Bíblia 
A Bíblia é a revelação inspirada, inerrante e infalível de Deus ao homem e é o único 
padrão de conhecimento e verdade. Jesus disse que o maior mandamento é amar a 
Deus com todo o nosso coração, alma e mente (Mateus 22:37). Assim, a Bíblia deve 
ser ensinada como uma disciplina acadêmica que prioriza objetivos afetivos 
(conectando o conhecimento da cabeça e o conhecimento do coração). O estudo da 
Bíblia deve proporcionar aos alunos conhecimento e habilidades necessárias para 
compreender e aplicar a palavra de Deus diariamente em um relacionamento 
crescente com Cristo. Estudar a Bíblia é fundamental para aprender a tomar decisões 
à luz dos princípios bíblicos e viver como discípulos no processo de santificação 
conduzido pelo Espírito. A aplicação da Palavra de Deus é o resultado da 
compreensão da Palavra de Deus e da resposta à obra do Espírito Santo, o único que 
tem o poder de mudar corações e mentes. O estudo das Escrituras Sagradas fornece 
a base da visão do mundo para cada projeto acadêmico, social e espiritual da escola. 
O objetivo do nosso currículo bíblico é o estudo disciplinado contínuo da Palavra de 
Deus que desperta a curiosidade e leva os alunos a amar a Deus com seu coração, 
alma e mente como portadores de Sua imagem e embaixadores no mundo. 
 
Educação Física 
A educação física se baseia na verdade de que o corpo é o templo do Senhor (I 
Coríntios 6:19-20). Deus dotou indivíduos com vários níveis de habilidades e chama 
cada um de nós para alcançar nosso potencial máximo (Colossenses 3:23). As aulas 
de educação física ensinarão os alunos a disciplinar seus corpos enquanto participam 
de uma ampla gama de atividades. Ele estabeleceu padrões para nossas atividades 
que são distintos das do mundo secular, tais como viver em paz com todos e fazer 
aos outros o que gostaríamos que eles fizessem conosco (Hebreus 12:14, Lucas 
6:31). 
 
Tecnologia 
Os alunos aprendem a usar a tecnologia dentro das disciplinas da sala de aula e/ou 
nos centros de mídia. A escola está comprometida em manter um alto nível de uso 
moral e ético com a tecnologia. Os alunos serão desafiados a se tornarem 
proficientes no uso da tecnologia, a se conscientizarem de suas nuances, a tomar 
decisões bíblicas relacionadas a este campo em expansão no mundo ao seu redor 
(Romanos 12:2, Provérbios 2:6) e a saber onde pode ser usada em situações do 
mundo real. 
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Artes 
O programa de Artes desenvolve a capacidade do aluno de observar, analisar e 
criticar o maravilhoso mundo das artes. “Os céus proclamam a glória de Deus; os 
céus proclamam a obra de suas mãos.” (Salmos 19:1) Através de uma visão cristã do 
mundo, os alunos têm a oportunidade de avaliar o mundo ao seu redor, 
reconhecendo a criação de Deus (“Deus viu tudo o que fez e foi muito bom” Gn 1:3) 
e desenvolvendo seus dons naturais experimentando música, teatro e arte.”... e eu o 
preenchido com o Espírito de Deus, com capacidade, habilidade e conhecimento em 
todos os tipos de ofícios.” (Êxodo 31:3) 
 
Diretrizes para a lição de casa da PACA 
Filosofia da lição de casa: 

• A lição de casa é designada para preparar, praticar ou aperfeiçoar habilidades 
e conhecimentos fora da sala de aula. A lição de casa também desenvolve a 
responsabilidade do aluno e as habilidades individuais de trabalho. 

• A lição de casa é projetada para facilitar o aprendizado. Os alunos precisam 
de tempo para lidar com os conceitos individualmente. A lição de casa ajuda a 
orientá-los a usar esse tempo de forma eficaz. 

• As expectativas em relação à lição de casa aumentam com o nível do ano e a 
dificuldade do curso.  

 
É responsabilidade do professor: 

• Estar ciente do calendário escolar e dos eventos nos quais os alunos estão 
envolvidos. 

• Reconhecer as habilidades individuais dos alunos e o ritmo em que eles 
concluem as tarefas. 

• Na medida do possível, fornecer tarefas de casa com antecedência. 
• Informar as expectativas de forma clara. 

o Comunicar objetivos acadêmicos específicos para as tarefas 
o Definir como o trabalho será avaliado 
o Definir limites aceitáveis para colaboração e uso de recursos externos 

• Comunicar com outros professores sobre lições de casa, projetos e testes. 
• Fornecer feedback sobre a lição de casa em tempo hábil: 

o Preparar estratégias para dar vários tipos de feedback sobre o trabalho 
dos alunos; 

o Atualizar o Plus Portals pelo menos a cada duas semanas. 
• Estar ciente do tempo necessário para concluir uma tarefa. Se for uma tarefa 

longa, avisar com vários dias de antecedência antes da data de entrega. 
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• Assegurar que os alunos tenham as habilidades necessárias para concluir a 
lição de casa, proporcionando prática guiada em sala de aula e reservando um 
tempo para responder às dúvidas dos alunos. 

• Informar sobre as devidas consequências para as lições de casa incompletas e 
atrasadas. 

 
É responsabilidade do aluno: 

• Estabelecer um tempo definido para refletir sobre a semana anterior e 
planejar com antecedência para a próxima semana: 

o Estar ciente da escola, aula, esportes e calendários pessoais que 
podem afetar o tempo disponível para fazer a lição de casa; 

o Usar uma agenda ou outra ferramenta organizacional para gerenciar o 
tempo de forma eficiente; 

o Comunicar com os professores com antecedência sobre conflitos com 
outras turmas, atividades escolares, esportes, faltas ou outras 
atividades. 

• Estabelecer uma hora e um local para o estudo focado. 
• Reconhecer que a gestão do tempo (dentro e fora da sala de aula) é essencial 

para concluir o trabalho em tempo hábil. 
• Perceber que a lição de casa é importante para o aprendizado e, portanto, 

deve ser feito com excelência. 
• Apresentar apenas o seu próprio trabalho: 

o Certificar que compreende o nível de colaboração e uso de recursos 
externos permitidos para uma determinada tarefa; 

o Fazer a lição de casa individualmente, a menos que especificado de 
outra forma pelo professor, de modo que reflita suas habilidades reais. 

• Verificar as pontuações no Plus Portals regularmente para verificar o 
progresso e garantir a precisão. 

• Trabalhar com antecedência para as ausências planejadas e compensar o 
trabalho quando de quaisquer ausências inesperadas. 

 
É responsabilidade dos pais: 

• Ajudar a criar um local consistente e organizado para que a lição de casa seja 
feita. 

• Incentivar o aluno na gestão do tempo, concluindo e entregando a lição de 
casa na hora certa. 

• Manter-se informados sobre as notas e o progresso do aluno por meio do Plus 
Portals, conferências PTS e contato com os professores (ou seja, agendas). 

• Estabelecer as consequências em casa quando as notas caírem por causa da 
lição de casa. 
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ROTINA ESCOLAR 
 
Programação Diária Horário de Início Hora do almoço/ 

Intervalo 
Fim do dia 

Pré-escola 8:00 11:15-11:45 3:20 

E.I. até o E. F. 5º ano
  

8:00 12:05-12:50 3:20 

E.F. do 6º ao 8º ano 8:00 11:30-12:05 3:20 

E.F. 9º ano e 
E.M. do 1º ao 3º ano 

8:00 11:30-12:05 3:20 

 
Presença: Pré-escola – 12º ano 
O calendário escolar da PACA é composto de 200 dias letivos de acordo com a Lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. O dia letivo começa as 8h00 e termina as 15h20. 
As aulas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio são compostos de blocos, em que 
cada bloco é equivalente a 2 aulas de classe. 
 
Frequência Mínima 
Para certificação brasileira é exigido, de acordo com a Lei 9.394, a frequência mínima 
de 75% de aulas no ano letivo para aprovação nas séries da educação básica (ensino 
fundamental e médio). Segue o exemplo abaixo: 
• Ensino Fundamental I: um aluno não pode faltar mais de 50 dias (25% x 200 dias) 
• Ensino Fundamental II e Ensino Médio:  

• Classe Semestral: um aluno não pode faltar mais de 12.5 dias, pois cada dia é 
composto por blocos que representam 2 classes de aula (25% x 100 / 2). 

• Classe Anual: um aluno não pode faltar mais de 25 dias, pois cada dia é 
composto por blocos que representam 2 classes de aula (25% x 200 / 2). 

 
Notificação do Conselho Tutelar 
De acordo com a Lei 13.803 de 2019, o Conselho Tutelar será notificado pela a 
escola no caso de faltas escolares de alunos dos ensinos fundamental ou médio que 
ultrapassarem em 30% o percentual permitido. 
o Pré escola e Ensino Fundamental I: o Conselho Tutelar será notificado quando um 

aluno faltar mais de 15 dias (50 dias x 30%) 
o Ensino Fundamental II e Ensino Médio: o Conselho Tutelar será notificado 

quando um aluno faltar mais de 7.5 dias (50 dias x 30%), pois cada dia é 
composto por blocos que representam 2 classes de aula. 

 
Ausências 
A frequência diária consistente e o cumprimento do horário das aulas são 
importantes para o aluno e o professor. Qualquer ausência de dias inteiros ou 
parciais exige uma justificativa por escrito de um dos pais ou responsável.  
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No caso de ausências planejadas de vários dias, as famílias devem enviar 
um e-mail para: attendance@paca.com.br pelo menos uma semana antes 
da viagem. Uma vez informada, a PACA criará um documento que será enviado 
eletronicamente aos pais, incluindo o trabalho de reposição e as datas de entrega. Se 
o aviso de uma semana não for dado, as tarefas podem não estar prontas para os
alunos antes das ocorrências das faltas. Esteja ciente de que ausências prolongadas
têm um impacto negativo na aprendizagem do aluno.

A política da escola estabelece que se um aluno faltar 25% das aulas 
programadas por qualquer motivo, o crédito não será dado para o curso. 
Várias faltas justificadas ou não justificadas podem incorrer em outras 
consequências. 

Se o aluno chegar à escola após o ano já ter iniciado, ou sair antes do último dia, os 
pais devem notificar a secretaria por escrito. Um formulário de desligamento deve 
ser preenchido por todos os alunos que deixarem a escola a qualquer momento 
durante o ano letivo. Este formulário está disponível na secretaria. 

Se um aluno estiver doente ou inesperadamente ausente da escola, seus pais devem 
ligar ou enviar um e-mail para a secretaria da escola antes das 8h00min da manhã 
do dia da ausência. (Esta é, em primeiro lugar, uma medida de segurança e, em 
segundo lugar, ajuda nossos professores a acompanhar o progresso de cada aluno.) 
Se um aluno não tiver chegado à escola até às 8h00min e a escola não tiver sido 
avisada de sua ausência, uma das secretárias da escola ligará para os pais para 
verificar o paradeiro do aluno. A lição de casa para uma criança doente deve ser 
solicitada até às 9h00. O professor será notificado e o trabalho deixado na secretaria 
para ser retirado pela pessoa designada.Se você já avisou a escola que irá buscar 
seu filho antes do final do dia escolar, na sua chegada, vá à secretaria da escola para 
solicitar a dispensa. A recepcionista ligará para a sala de aula para solicitar a 
dispensa antecipada do seu filho. Você também precisará assinar a saída de seu filho 
no livro apropriado na recepção da escola. 

Se um aluno precisar sair antes do final do dia escolar, os pais ou responsável devem 
registrá-lo ou autorizar sua saída por escrito, mesmo que seja maior de idade. 

Faltas justificadas: 6º ano do E.F. ao 3º ano do E.M. 
A. Doença, lesões, emergência familiar, morte de familiares próximos.
B. Documentação, ajustes de licença, serviços médicos ou odontológicos e

experiências educacionais aprovadas pela escola. Sempre que possível, é
preferível que estes sejam programados em horários diferentes dos dias letivos
ou durante o horário escolar para o benefício do aluno.

Quando houver previsão de faltas (tipo B), os pais devem avisar a secretaria da 
escola via e-mail (attendance@paca.com.br) com uma semana de antecedência. 
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A falha em comunicar uma falta pode resultar em falta injustificada. As faltas 
previstas com mais de um dia devem ser comunicadas por escrito ou 
eletronicamente com pelo menos uma semana de antecedência. 

Qualquer aluno que chegue à escola depois das 8h00min da manhã ou saia da escola 
antes do final do dia deve se registrar sua entrada e saída junto à recepcionista da 
escola. 

Falta Justificada Solicitada pelos Pais / Aprovada pela Escola 
Uma solicitação dos pais para uma falta não relacionada aos parágrafos A ou B acima 
também deve ser apresentada por escrito ou eletronicamente 
(attendance@paca.com.br) na secretaria pelo menos uma semana antes da 
ocorrência da falta. A Liderança da escola analisará a solicitação e notificará os 
pais, aluno(s) e professores sobre as condições de concessão da solicitação. Os pais 
são alertados a reconhecer o impacto que a falta terá na educação de seus filhos e a 
pesar os prós e os contras da falta antes de fazer a solicitação. Isso inclui viagens, 
atividades esportivas, visitas a faculdades e curso pré-vestibular. 

Faltas Injustificadas: 6º ano do E.F. ao 3º ano do E.M. 
Uma falta injustificada é qualquer falta sem uma justificativa aprovada. Quando a 
comunicação oficial de uma falta inesperada não tiver sido recebida dos pais dentro 
de 3 dias após a falta, tal falha também é injustificada. Provas e trabalhos 
realizados durante as faltas injustificadas poderão ser realizados para um 
máximo de 80% de crédito em uma data posterior e o aluno deverá 
apresentar um atestado médico para ter o direito de fazer a 
prova/avaliação. Os alunos suspensos da escola ou que faltam às aulas / escola 
devem receber um “0” (zero) para todos os trabalhos faltantes. Isso inclui o senior 
skip day. 

Pré-escola ao 5º ano: chegadas atrasadas à escola 
Se um aluno da pré-escola ao 5º ano chegar atrasado à escola duas a três vezes por 
mês durante vários meses consecutivos, os pais receberão um lembrete por e-mail 
para se certificarem de que estão cientes da situação. Depois de mais dois atrasos, 
eles receberão uma carta que precisa ser assinada pelos pais e devolvida à escola. 
Se o atraso continuar depois que a carta dos pais for devolvida, o aluno perderá 
parte do intervalo da manhã toda vez que chegar atrasado à escola. 

Atrasos: 6º ano do E.F. ao 3º ano do E.M. 
Os alunos que chegarem atrasados à escola mais de três vezes em um trimestre 
receberão detenção. Os atrasos são faltas parciais e seguem os mesmos critérios das 
faltas justificadas ou não justificadas. Se o atraso continuar, os alunos receberão 
detenções após as aulas e, depois, suspensão. Mais informações sobre este assunto 
podem ser encontradas na seção “Procedimentos Disciplinares”. 
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Política de trabalho de reposição: 
1. Qualquer tarefa ou projeto que era devido no dia da falta do aluno deve ser 

entregue quando o aluno retornar à escola ou sofrerá uma dedução de sua nota 
por estar atrasado. 

2. A menos que haja circunstâncias atenuantes, dependendo do que for 
determinado pelo professor e diretor, um aluno poderá ser obrigado a fazer um 
teste que não foi realizado durante sua falta imediatamente após o retorno do 
aluno à escola. 

3. Se houver um teste no dia em que o aluno retornar às aulas após uma falta, não 
se deve esperar que o aluno o faça até o dia seguinte, A MENOS que o aluno já 
tenha todos os materiais necessários para se preparar para o teste, foi avisado da 
data do teste, e teve motivo para levar o material da aula para casa para estudar 
no último dia em que esteve presente na escola. 

4. Um projeto que foi designado com bastante antecedência e que é uma parte 
significativa da nota pode ser considerado atrasado, mesmo se a falta do aluno 
for justificada. 

5. O aluno que faltar por um ou mais dias terá o mesmo número de dias para 
concluir o trabalho de reposição, quando retornar à escola. 

6. Os alunos / pais são responsáveis por procurar os professores para obter as 
tarefas perdidas. 

7. Os alunos que faltarem num dia de prova/avaliação deverão apresentar um 
atestado médico para que tenham o direito de uma nova prova/avaliação. 

 
Doença ou acidente durante o dia escolar 
É fundamental que todos os pais preencham o formulário médico emitido no início de 
cada ano letivo. As diretrizes e os procedimentos são os seguintes: 
1. As crianças não devem ir à escola se apresentarem alguma doença contagiosa, 

ou seja, sintomas de COVID-19, bem como: conjuntivite, catapora, caxumba, 
vômito, febre, diarreia, etc. 

2. Os funcionários da escola não darão nenhum medicamento aos alunos sem 
autorização prévia dos pais. Se um aluno precisar de medicamentos com 
frequência, pedimos que os pais enviem seus remédios de casa junto com um 
atestado médico. 

3. Os alunos poderão se deitar na enfermaria até se sentirem melhor. No entanto, 
se eles perderem mais de uma hora de aula, solicitaremos que os pais venham 
buscá-los e levá-los para casa. 

4. Caso ocorra uma emergência grave, a escola ligará para 192 (SAMU). 
 
Qualquer comunicação sobre a saúde do seu filho deve ser encaminhada à 
enfermeira da PACA por e-mail (marcia.kunihiro@paca.com.br). 
 
Cancelamento de emergência da escola devido a circunstâncias 
imprevistas 
Quando a escola precisar ser cancelada devido a medidas de emergência ou 
governamentais, os seguintes procedimentos serão seguidos: 
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1. Todas as famílias serão contatadas por funcionários da escola. 
2. Transporte escolar será indicado. 
3. Caso o aluno já esteja no ônibus, os serviços de transporte serão responsáveis 

por levá-lo de volta para casa. 
4. Uma mensagem também será enviada por e-mail aos pais e alunos. 
5. Outras mensagens serão publicadas no Plus Portals, que serão alteradas e 

atualizadas de acordo com as decisões tomadas. 
6. A reabertura de escola será avisada da mesma forma. 

 
Acesso ao Campus da Escola 
Os pais e responsáveis legais devem se apresentar na secretaria ao entrar na escola 
e usar um crachá de visitante enquanto estiverem nas dependências entre 8h00min 
e 15h00min. 
 
Visitantes 
Os alunos que buscam permissão para trazer um visitante devem fazer sua 
solicitação com pelo menos um dia de antecedência aos diretores apropriados. Os 
estudantes visitantes só poderão vir com autorização e não mais do que uma vez por 
trimestre, a menos que especificado de outra forma. Eles devem primeiro se registrar 
na secretaria e obter o crachá com o nome do visitante. Os visitantes também 
devem observar as regras da escola, incluindo o código de vestuário. 
 
Uso de Telefones Fixos 
O telefone da secretaria e da portaria são reservados para os negócios da escola, 
doenças e emergências. Os telefones das salas de aula são proibidos para os alunos. 
Uso de Telefones Celulares e Dispositivos de Mídia Pessoal / 
Entretenimento 
É proibido falar ao celular ou enviar mensagens de texto de qualquer tipo durante as 
aulas. Com a aprovação do professor, os dispositivos poderão ser usados em sala de 
aula para fins acadêmicos. Para ajudar os alunos a se concentrar e evitar o uso 
indevido do telefone celular, os professores poderão confiscar os telefones dos 
alunos no início da aula. Fones de ouvido e streaming de vídeo não devem ser 
usados durante o horário escolar, nem os alunos devem ouvir música em 
sala de aula sem permissão específica da liderança da escola. O uso 
inadequado de dispositivos eletrônicos resultará no confisco do dispositivo e poderá 
resultar em detenção. 
 
Alunos e pais que precisam se comunicar durante o horário escolar podem fazê-lo 
com a ajuda da recepcionista da escola. 
 
Armários 
Os armários são propriedade da escola e devem ser usados exclusivamente para 
guardar materiais educacionais. Os armários são numerados e atribuídos aos alunos 
do 2º ano do E.F. ao 3º ano do E.M. Qualquer dano aos armários será avaliado. Os 
alunos devem manter seus armários em boas condições. Isso inclui não escrever nos 



21 
 

armários, não fixar nada que possa danificá-los. Os alunos não poderão trocar de 
armários ou ocupar armários vazios sem autorização do diretor.  
 
Os alunos só poderão carregar telefones celulares, tablets e laptops em seus 
armários. Panelas elétricas, cafeteiras, secadores de cabelo, chapinhas e outros 
dispositivos não poderão ser carregados ou usados nos armários. A escola não se 
responsabiliza por itens perdidos ou roubados dos armários. Se um aluno do Ensino 
Médio quiser usar um cadeado, ele deve deixar uma cópia da chave ou a combinação 
com a secretária do Ensino Médio. A escola tem o direito de fiscalizar os armários 
sem aviso prévio. Não é permitido o armazenamento noturno de itens perecíveis nos 
armários. 
 
Almoço 
Os alunos não estão autorizados a deixar o campus em qualquer momento durante o 
dia escolar, inclusive na hora do almoço. Os alunos não poderão pedir ou 
receber alimentos de fornecedores externos. Os pais que trouxerem almoço 
para seus filhos devem deixá-lo na secretaria da escola. Um almoço quente completo 
está disponível para compra todos os dias letivos no refeitório da escola. O cardápio 
é publicado no PLACA Weekly e exibido no refeitório. Os alunos poderão trazer seu 
próprio almoço, mas não poderão aquecê-lo no campus. Micro-ondas, panelas 
elétricas e outros equipamentos não poderão ser usados no campus. Para obter os 
custos, consulte a seção sobre Taxas Escolares. 
 
Transporte 
É disponibilizado transporte escolar terceirizado. Informações poderão ser obtidas 
mediante solicitação na secretaria da escola. Isso inclui ônibus escolar que sai mais 
tarde, com rota limitada, para os atletas durante a temporada esportiva. Os passes 
de ônibus para os alunos que usam os ônibus urbanos poderão ser obtidos na 
secretaria e podem ser solicitados no início do semestre. Com esse passe, os alunos 
podem comprar passagens com desconto. 
 
Pop Shop 
A Pop Shop é uma lanchonete concessionada localizada próximo ao ginásio e 
administrada pelo Grêmio Estudantil (STUCO) do Ensino Médio. 
 
Assembleias e Capelas 
Ao longo do ano, serão realizadas assembleias especiais para comemorar eventos 
específicos, feriados ou entrega de prêmios. Há também uma capela semanal do 
ensino médio e do ensino fundamental a partir do 6º ano. Os alunos do ensino 
fundamental até o 5º ano participam do Character First. 
 
Biblioteca e Centro de Mídia 
• A Biblioteca está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h00min às 15h30min. 

Trata-se essencialmente de um centro de aprendizagem onde os alunos podem 
conferir livros, pesquisar ou passar tempo de estudo. Todos os alunos têm 
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permissão para usar a Biblioteca. Eles devem obedecer às seguintes regras: 
• Ficar em silencia na biblioteca para não incomodar os outros. 
• Os livros de referência, como enciclopédias e dicionários, devem ser retirados por 

apenas uma noite e devolvidos na manhã seguinte, antes da aula do primeiro 
período. 

• Os livros poderão ser retirados por duas semanas. 
• A perda ou o dano a livros / mídia além do desgaste normal, serão pagos pelo 

devedor a um custo de reposição. 
• Nenhum livro deve ser levado da biblioteca a menos que tenha sido registrado a 

sua saída. 
• O uso do centro de mídia será agendado por meio do Bibliotecário. 
• Os alunos só poderão usar a biblioteca e mídia pessoal para fins educacionais. 

 
Laboratório de Informática 
O Laboratório de Informática é usado para aulas de informática do Ensino Infantil 
até o 5º ano, bem como para professores (Pré-escola ao Ensino Médio) para usar 
com os alunos nos projetos da turma. O laboratório de informática é fechado na hora 
do almoço. 
 
Achados e perdidos 
Os objetos de valor deixados na escola devem ser entregues na secretaria. Eles 
serão colocados em uma caixa de achados e perdidos da secretaria. Outros itens 
perdidos, como roupas, sapatos e livros, serão colocados no armário de achados e 
perdidos localizado no refeitório. Se você perder alguma coisa, verifique junto a 
secretaria. Periodicamente, itens não reclamados serão doados. 
 

COMUNICAÇÃO 
 

THE PACA WEEKLY é um boletim informativo semanal enviado aos pais por e-mail 
e disponibilizado no site da escola todas as quintas-feiras: www.paca.com.br. Ele 
transmite informações sobre os próximos eventos escolares, atividades estudantis, 
prêmios, mudanças nas políticas ou procedimentos e outras informações gerais. Se o 
espaço permitir, pequenos anúncios podem ser incluídos. Qualquer pequeno anúncio 
que um pai deseja fazer deve ser entregue na secretaria na semana anterior. 
 
RELATÓRIOS DA LIDERANÇA são enviados por e-mail aos pais. Uma coleção de 
artigos de todas as áreas da liderança escolar informa aos pais sobre as atividades 
escolares, eventos e datas importantes. 
 
PASTAS BRANCAS são enviadas para casa regularmente com os alunos da pré-
escola até o 5º ano. As pastas tem tarefas e testes para os pais acompanharem o 
progresso de seus filhos. 
 
PLUS PORTALS - A PACA possui um portal acadêmico (Plus Portals) onde os 
professores publicam boletins de notas, material escolar, datas de testes, conteúdo 
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programático e outras informações importantes. Cada família tem um código que dá 
acesso aos filhos e cada aluno do 6º ano do E.F. ao 3º ano do E.M. tem seu próprio 
código de acesso. Os pais e alunos devem verificar as notas e informações 
regularmente. Muitas atividades extracurriculares possuem páginas especiais. Os 
professores podem ser contatados diretamente pelo site. 
 
ANÚNCIOS ESPECIAIS são ocasionalmente enviados para casa na forma de 
folhetos e/ou e-mails para chamar a atenção dos pais para atividades ou informações 
escolares especiais. Isso é feito conforme necessário. 
 
SITE DA PACA inclui o calendário escolar, informações sobre a organização e 
atividades escolares e o boletim informativo PACA Weekly. As informações também 
podem ser postadas em plataformas de mídia social. 
 
REUNIÕES com professores e liderança podem ser agendadas sempre que um pai 
tiver uma preocupação. Elas podem ser realizadas por telefone, e-mail ou por meio 
de uma reunião pessoal previamente agendada entre ambas as partes. 
 
CONFERÊNCIAS DE PAIS / PROFESSORES / ALUNOS são programadas a cada 
semestre. Elas ocorrem semestralmente e são obrigatórias. As razões para essas 
conferências são três. Em primeiro lugar, este evento proporciona aos nossos 
professores e funcionários a oportunidade de conhecer todos os pais. Em segundo 
lugar, melhora a comunicação entre pais, alunos e professores. Em terceiro lugar, 
este tipo de conferência permite que os alunos assumam mais responsabilidade por 
seu aprendizado. Se você precisar falar com um professor sem a presença de seu 
filho, agende uma reunião para outro dia. 
 
MESA REDONDA DA PACA PARA OS PAIS são reuniões abertas, por nível de 
ano, que a Equipe de Liderança e os pais compartilham opiniões, preocupações e 
diferentes pontos de vista sobre os assuntos da escola e do futuro. 
 
OPEN HOUSE oferece aos pais a oportunidade de conhecer os professores de seus 
filhos e obter uma visão geral da instrução que seus filhos receberão. Isso ocorre em 
agosto de cada ano letivo. 
 
PESQUISAS DOS PAIS são administradas periodicamente para avaliar os 
programas e buscar a opinião dos pais sobre várias questões escolares. 
 
MÃES DE SALA DA PRÉ-ESCOLA AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL são 
escolhidas para cada turma da pré-escola ao 5º ano do E.F. para atender às aulas 
individuais com apoio em diversas atividades. Os aniversários serão comemorados no 
final do mês. A mãe da sala entrará em contato com você durante o mês de 
aniversário do seu filho sobre o que levar para a festa da turma. Não envie convites, 
presentes ou lembrancinhas. 
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ATIVIDADES ESCOLARES proporcionam uma atmosfera de comunicação. 
Programas musicais, eventos esportivos, produções teatrais, banquetes, eventos de 
divulgação e arrecadação de fundos permitem que professores, alunos e pais 
interajam em um ambiente mais informal. 
 

ADMISSÕES/ ACEITAÇÃO 
 
O aluno é oficialmente registrado quando os seguintes requisitos forem cumpridos: 
• Os formulários de matrícula dos alunos foram totalmente preenchidos. 
• Foi apresentado o histórico escolar da escola anterior, fotocópia da certidão de 

nascimento do aluno, da carteira de identidade (RG ou RNM), carteira de 
vacinação e os formulários de saúde preenchidos. 

• Os pais e alunos foram entrevistados pela liderança da escola. 
 
Alunos transferidos: A PACA considera os aproveitamentos de estudo de escolas de 
ensino médio credenciadas. Os históricos escolares oficiais devem ser obtidos junto a 
essas instituições antes que os aproveitamentos de estudo possam ser oficialmente 
concedidos. Cópias dos históricos escolares devem ser apresentadas para a 
matrícula. 
 
Alunos de programas educacionais alternativos: A PACA considera as matrículas de 
alunos que fizeram parte de um programa educacional alternativo. Os candidatos 
devem solicitar orientação sobre a apresentação da documentação que comprove o 
currículo utilizado e os instrumentos de avaliação, incluindo testes padronizados e 
boletins de notas. 
 
Os candidatos do 1º ao 3º ano do E.M. também devem apresentar um histórico 
escolar oficial de uma instituição autorizada onde o aluno está matriculado. 
 
A confirmação da admissão é feita através da secretaria da escola depois que os 
requisitos acima forem atendidos e a vaga estiver disponível. 
 
 

TRANSFERÊNCIA DO ALUNO 
 

Se a qualquer momento for necessário transferir seu filho da escola, por favor:  
• Informe a secretaria por escrito ou eletronicamente imediatamente (pelo 

menos 15 dias antes da data oficial de desligamento). 
• Todos os alunos precisam preencher um formulário de transferência e passar 

por um checkout oficial. 
• Fique ciente que após o pedido de transferência do seu filho, de acordo com a 

legislação brasileira, a escola tem trinta dias para emitir o histórico escolar e 
os documentos oficiais. 

• A liderança da escola realizará uma entrevista de saída com os pais ou 
responsáveis do aluno que está se desligando do programa escolar. 



25 
 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 
 
Para se formar na Pan American Christian Academy, o aluno deve atender aos 
seguintes requisitos MÍNIMOS durante o 9º ano do E.F. ao 3º ano do E.M. 
 

 Currículo Americano Currículo Brasileiro 
DISCIPLINA CRÉDITOS CRÉDITOS 

Inglês 4 4 

Matemática 3 4 

Ciências 2 
(uma deve ser Biologia ou 

Química) 
4 

Educação Física 2 
(0,5 por ano letivo) 2 

Estudos Sociais 2 
(deve incluir História Americana e 

Governo dos EUA) 
4.6 

Português 4 
(uma para cada ano do E.M. na 

PACA) 
4.4 

Bíblia 4 
(uma para cada ano do E.M. na 

PACA) 
4 

Belas Artes 0,5 1 

Eletivas 3,5 * 

Total 25 28 
 
* Tanto quanto o cronograma permitir. 
 
Os alunos que cumpriram os requisitos de graduação da escola antes do último ano 
podem solicitar a formatura antecipada. 
 
Todos os alunos são obrigados a completar 30 horas de serviço comunitário a cada 
ano do ensino médio na PACA. 
 
 
 



26 
 

Avaliação da Língua Portuguesa para Novos Alunos 
Os alunos que chegaram ao Brasil recentemente passam por uma avaliação especial 
em Língua Portuguesa com a diretoria acadêica. Esses alunos são então agrupados 
de acordo com o nível de fluência em português e colocados em turmas com alunos 
do mesmo nível do idioma (no mesmo ano ou não). A idade e a sequência curricular 
do aluno são sempre levadas em consideração. Os alunos têm dois anos para obter 
fluência total na Língua Portuguesa e ingressar nas aulas regulares. Durante este 
tempo, o progresso dos alunos será avaliado para medir se a deficiência no idioma 
foi superada. 
 
Currículo Duplo 
Os alunos brasileiros, e aqueles de outros países onde a língua materna não seja o 
inglês, devem se matricular no Currículo Duplo. 
 
Um exemplo de sequência de cursos que a maioria dos alunos segue é conforme 
abaixo: 
 
 

9º ano 
Bíblia 
Inglês 
Matemática (Álgebra I ou Geometria) 
Português 
Ciência Física 
História Mundial I 
Educação Física (um semestre) 
Eletivos 
 
Diploma Duplo 
Belas Artes (um semestre) 

1º ano do E.M 
Bíblia 
Inglês 
Matemática (Geometria ou Álgebra II) 
Português 
Ciência (Biologia ou Biologia Avançada) 
História (História Mundial ou História 
Mundial Avançada) 
Educação Física / Esportes (um 
semestre) 
Eletivos 
 
Diploma Duplo 
Geografia (um semestre) 
Belas Artes (um semestre) 
Sociologia 
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2º ano do E.M. 
Bíblia 
Inglês (Língua Inglesa Avançada ou 
Inglês 11) 
Matemática (Álgebra II ou Matemática 
Av.) 
Português 
História (História Amer. ou História 
Amer. Avançada) 
Ciência (Química) 
Educação Física/Esportes (um semestre) 
Parte Diversificada 
 
Diploma Duplo 
História (um semestre) 
Sociologia  
 

3º ano do E.M. 
Bíblia 
Inglês (Literatura Inglesa Avançada ou 
Inglês 12) 
Matemática (Matemática Avançada, 
Matemática Aplicada ou Cálculo 
Avançado) 
Português 
Governo dos EUA (um semestre) 
Física 
Ed. Física/Crédito para esportes (um 
semestre) 
Parte Diversificada 
*Belas Artes (um semestre durante os 
anos do ensino médio) 
 
Diploma Duplo 
Redação 
Filosofia/Sociologia 

 
Classificação por Nível 
Para um aluno que frequenta o Ensino Médio da PACA por todos os quatro anos, são 
necessários 25 créditos para se formar no currículo americano e 28 no currículo 
brasileiro. O número de créditos determina a classificação por nível. 
 
O mínimo de créditos necessários para a classificação de nível no início de cada série é: 
 
    Ano                               Número de Créditos                               

9º 0 
1o EM 6 
2o EM 12 
3o EM 18 

 
Um crédito para Português e um crédito para Bíblia são necessários para cada ano 
de frequência na PACA. O aluno deve frequentar quatro anos além do 8° ano. 
 
Serviço Comunitário 
Os alunos devem realizar um total de 120 horas de serviço durante o ensino médio 
para se formar. Devem ser completadas trinta horas todos os anos, e não deixadas 
para acumular. Quinze horas devem ser entregues até 1º de dezembro, e as 
restantes quinze horas devem ser entregues em 15 de maio. Os alunos que não 
cumprirem suas trinta horas de serviço comunitário até 15 de maio serão designadas 
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três horas extras de serviço comunitário para serem concluídas até 31 de maio. 
Depois de 31 de maio, cinco horas extras de serviço comunitário a serem concluídas 
até o último dia de aula. Essas horas serão cumpridas antes ou depois do dia letivo. 
No entanto, quatorze horas de serviço comunitário são obtidas participando dos dias 
oficiais de divulgação que são organizados pela escola. No momento em que um 
aluno entra na PACA durante um ano letivo, o requisito será ajustado 
apropriadamente. Os alunos são obrigados a registrar suas horas de serviço 
comunitário na secretaria da escola. Os alunos podem participar de projetos 
aprovados. 
 
A atividade deve atender a estes requisitos: 

• Ser benéfico para a escola, igreja, trabalho missionário ou comunidade. 
• Não fazer parte de nenhum tipo de arrecadação pessoal de fundos. 
• Ser realizada com uma atitude de serviço. 
• Não incluir responsabilidades para com a família imediata. 

 
As atividades de serviço podem incluir: ministérios de crianças de rua, orfanatos, 
hospitais, coleta e distribuição de alimentos, projetos de construção para 
organizações ministeriais, cuidados com os idosos, etc. O diretor do “Secondary” 
determinará a elegibilidade das atividades dos alunos. 
 
Exclusão / Inclusão de Cursos (Dropping/Adding Courses) 
A inclusão ou exclusão de um curso pode ocorrer até o final da segunda semana do 
semestre. Os alunos não estão autorizados a desistir ou adicionar após este período. 
Depois disso, o curso aparecerá no histórico escolar do aluno como um desligamento 
(“withdrawal”). Para adicionar ou cancelar quaisquer cursos, um comprovante de 
inclusão deverá ser assinado pelos pais do aluno, o orientador e os professores 
envolvidos. Os procedimentos de excluir / incluir cursos avançados (AP) são 
ligeiramente diferentes e variam de acordo com o curso. Consulte o plano de aula 
e/ou as diretrizes do curso avançado. 
 
Crédito esportivo do programa EF 
A PACA requer dois créditos completos de educação física (EF) para a formatura. 
Existem duas maneiras de o aluno obtê-los: 
1 - fazendo aulas de EF, que valem 0,5 créditos e 
2 - praticando dois esportes em um ano letivo (0,25 créditos cada, totalizando 0,5). 
 
Apesar da PACA exigir apenas dois créditos de EF, na tentativa de manter nosso 
aluno saudável e ativo, os alunos devem participar de alguma forma de atividade 
física todos os anos. Eles podem estar nos esportes ou nas aulas de educação física. 
Os alunos não receberão créditos esportivos por praticarem o mesmo esporte no 
mesmo semestre (ou seja, basquete JV e basquete varsity – EM). 
 



29 
 

 
 
Regulamentos de Esporte Colegial (Varsity) para créditos de EF 
Os alunos devem completar com sucesso toda a temporada em boas condições com 
o técnico e a equipe. Os técnicos darão uma nota para os alunos atletas com base no 
esforço, atitude, participação e habilidade. 
 
Os alunos da pré-escola ao 12º ano, cujos pais enviaram uma nota solicitando que 
não participem de atividades físicas durante as aulas de EF devido a doença, não 
poderão participar de atividades físicas no intervalo, almoço e/ou quaisquer treinos 
ou jogos escolares extracurriculares. 
 
 
Padrões de Notas 
Padrões de Notas do Ensino Médio 
 
Média numérica   Nota Equivalente         Equivalência em 
                     Grade Points (GPA) 
98  100  =      A+   =  4.3 
93    97   =       A       =  4.0 
90    92   =       A-      =  3.7 
87    89   =       B+    =   3.3 
83    86    =        B       =   3.0 
80    82    =        B-      =   2.7 
77    79   =         C+    =   2.3 
73    76    =        C       =   2.0 
70    72    =        C-      =   1.7 
69            =         D+    =   1.3 
66    68    =        D       =   1.0 
65             =        D-     =       .7 
00    64    =        F 
Incompleto                     =             I 
Aprovado   =      P 
 
O número de vezes que uma turma se reúne por semana determina seu peso ao 
calcular as médias do semestre e do trimestre para os alunos do 6° ano do E.F. ao 
3º ano do E.M.. 
 
Padrões de Notas do Ensino Fundamental  
Notas numéricas conforme mencionadas acima com a nota equivalente. As notas não 
são calculadas no ensino fundamental. O número de vezes que uma turma se reúne 
por semana determina seu peso ao calcular as médias do meio do ano e do trimestre 
para alunos da pré-escola ao 5° ano. 
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Outras notas:  
E = 90 - 100 (Exceltente) 
S+ = 80 - 89 (Bom)  
S = 75 - 79 (Satisfatório) 
S- = 70 - 74 (Precisa melhorar) 

 
N       = 65 - 69  (Fraco) 
U       = 0 - 64 (Insatisfatório) 
P        =       Aprovado 
F        =       Reprovado 

 
Cursos Avançados (AP Courses) 
Os Cursos Avançados são cursos de nível universitário que oferecem aos alunos do 
ensino médio a possibilidade de obter créditos universitários para aquele curso. Os 
alunos serão solicitados a enviar uma inscrição para serem considerados para um 
Curso Avançado. Por causa do aumento dos requisitos do curso e do nível de 
dificuldade, os alunos que fizerem cursos designados como Avançados, receberão 
um aumento de 1,0 em sua nota final para aquele curso. Eles devem atingir uma 
média de 70 ou mais para receber este ponto adicional. 
 
Os alunos que fazem cursos de AP devem fazer o Exame de AP. Os alunos serão 
registrados para os exames com o College Board em novembro e são responsáveis 
pelo custo dos exames e taxas associadas que a escola incorre em seu nome. Os 
alunos que não pagaram as taxas ou fizeram arranjos alternativos serão removidos 
da aula no intervalo do semestre. 
 
Os alunos podem optar por auto-estudo apenas para os exames AP que a escola  
não pode oferecer como um curso AP. Isso significa que eles estudam para um 
exame AP de forma independente. Eles são responsáveis por se comunicar com o 
coordenador de AP da escola para se inscrever nos exames de AP. 
   
Política de exclusão do curso Avançado  

1. Um aluno pode optar por abandonar um curso Avançado no semestre com um 
WF ou WP indo em sua transcrição, dependendo de ter sido aprovado ou 
reprovado no primeiro semestre. 

2. Se o curso for necessário para a formatura e um curso de nível médio 
semelhante estiver disponível, o aluno pode ser transferido para esse curso  

3. Se o curso for necessário para a formatura e nenhum curso semelhante 
estiver disponível, o aluno deve se inscrever em um curso online da Sevenstar 
às expensas da família. O aluno também pode precisar obter crédito para 
compensar o primeiro semestre, caso não tenha sido aprovado no primeiro 
semestre. 
 

Sala de Estudo (Study Hall) 
Apenas os alunos que fazem parte de um Curso Avançado ou que praticam dois 
esportes completos no mesmo semestre são elegíveis para a sala de estudos. 
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Exceções podem ser feitas para alunos com necessidades acadêmicas 
diagnosticadas. Os alunos não podem ter uma sala de estudos e um professor 
assessor no mesmo semestre. 
 
Cursos de Honras (Honors Courses) 
Cursos específicos podem ser considerados como honras se o aluno fizer o trabalho 
extra do curso apropriado. O programa do curso de honras é projetado para 
estimular o aluno capaz e motivado que é capaz de ir além do que é feito na sala de 
aula regular e/ou o aluno que tem um interesse excepcionalmente forte em uma 
área específica. O aluno de honras que realizar com sucesso seu projeto de honras e 
que mantiver uma média de pelo menos 85, tanto para o projeto quanto para o 
curso, recebe um bônus de 0,3 ponto. Se um aluno desistir ou for desligado do 
programa de honras após o primeiro checkpoint do segundo semestre, o 
desligamento será registrado em seu histórico escolar. 
 
Diretrizes para Cursos de Honras 
1. Apenas as aulas básicas de um ano podem ser consideradas para cursos de 

honras - Matemática, Ciências, Inglês, História, Português, Bíblia 
2. Nenhuma opção de honras estará disponível se um curso Avançado for oferecido 

na mesma matéria. 
3. Requisito mínimo cumulativo de GPA de 3,0 para um curso de honras, 3,3 para 

dois e 3,5 para três cursos de honras - que é o máximo permitido. 
4. Existem datas de validação/pontos de verificação regulares. O não cumprimento 

de qualquer prazo resultará na remoção imediata do Programa de Honras. 
5. Um limite de três aulas para alunos do 1° ao 3° ano do ensino médio e um limite 

de duas aulas para os alunos da 9ª série, o que não inclui os cursos Avançados. 
6. São necessárias apresentações de aprovação / reprovação. Eles serão dados 

perante um painel de juízes durante o 4º trimestre para todas as turmas de 
honra, exceto Matemática. 

7. Uma média de 85% é exigida para todas as turmas de honras. Se o aluno ficar 
abaixo em qualquer nota do trimestre ou semestre, ele/ela é removido da turma 
de Honras. 

8. Apenas os alunos em uma turma avançada de Matemática ou Português serão 
elegíveis para fazer o curso para créditos de honra. 

 
Cursos Online da PACA 
Os alunos do ensino médio têm acesso a mais de 70 cursos online por meio da 
parceria online da PACA com a Sevenstar Academy. Os alunos são elegíveis para se 
inscrever nesses cursos somente se o mesmo curso ou curso semelhante não estiver 
disponível para eles na programação de curso diário da PACA, ou não for possível 
devido a conflitos de programação. Existem também mais de 120 cursos de crédito 
duplo de faculdades e universidades cristãs que permitem ao aluno obter crédito 
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tanto para o ensino médio quanto para a faculdade. Nossos cursos online são 
projetados para glorificar a Cristo e incentivar os alunos a aprender como processar 
informações e pensar criticamente no contexto de uma cosmovisão bíblica. Há uma 
taxa adicional para esses cursos. Os alunos devem ter aprovação da liderança antes 
de se inscrever nesses cursos online. Os cursos online também podem ser feitos 
durante as férias de inverno e verão. 
 
Elegibilidade para Valedictorian e Salutatorian 
Requisitos para ambos: 
1. Mínimo de três anos na PACA durante o ensino médio, incluindo o último ano. 
2. O aluno deve ter um mínimo de sete aulas de Ciências e Matemática, combinadas. 
 
Requisitos para Salutatorian: 
1. O aluno deve ter um mínimo de 3,5 GPA geral até o terceiro trimestre do último ano. 
2. O aluno deve fazer uma combinação de pelo menos dois Cursos Avançados ou Honras 

durante o Ensino Médio. 
 
Requisitos para Valedictorian: 
1. O aluno deve fazer uma combinação de pelo menos quatro Cursos Avançados ou 

Honras durante o Ensino Médio. 
2. O aluno deve fazer pelo menos duas das seguintes aulas: qualquer curso Avançado 

disponível, Química ou Física. 
3. O aluno deve ter um mínimo de 3,9 GPA geral até o terceiro trimestre do último ano. 
 
Se nenhum aluno atender aos requisitos da turma para o orador da turma, o aluno 
com o maior GPA será o Valedictorian, presumindo que ele/ela tenha pelo menos 3,9 
GPA. Se nenhum aluno atingir um mínimo de 3,9 GPA, não haverá um Valedictorian. 
E se não houver aluno que tenha no mínimo 3,5 GPA, nenhum aluno será 
Salutatorian da turma. 
 
Boletins 
Os boletins são enviados trimestralmente, uma semana após o término do período 
de avaliação. Boletins intermediários (Mid-terms) são enviados na metade de cada 
trimestre para que os alunos e pais possam ter uma ideia aproximada do progresso 
feito durante o novo trimestre. 
 
Rol de Honra/ Mérito 
A cada trimestre, um Rol de Honra e um Rol de Mérito serão publicados. Para estar 
no Quadro de Honra do Ensino Médio, os alunos precisam de um GPA de 3,9 ou 
superior, e para o Rol de Mérito, um GPA de 3,5 ou superior. Para o Quadro de 
Honra do Ensino Fundamental e o Rol de Mérito, os alunos devem obter uma média 
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numérica de 92% ou 87%, respectivamente. Médias numéricas e GPAs não serão 
arredondados, por exemplo, alunos com um GPA de 3,45 ou uma média de 86,5% 
não serão incluídos na lista de mérito. 
 
National Honor Society  
É uma honra ser escolhido como membro da NHS, uma organização que homenageia 
alunos de escolas americanas nos Estados Unidos e no mundo. Novos membros são 
selecionados pelo corpo docente e empossados na sociedade em maio. Para ser 
escolhido para a NHS, o aluno deve demonstrar um excelente histórico de 
conhecimento, caráter, liderança e serviço aos outros. O requisito mínimo de GPA é 
3,5 e os alunos se tornam elegíveis ao final do segundo ano. Os alunos devem 
manter uma média de 3,5 durante o ensino médio e devem frequentar a PACA da 8ª 
à 12ª série por um ano inteiro antes de serem elegíveis para a NHS. Os membros 
do NHS precisam participar do dia de ação comunitária que a escola 
organiza para cada semestre. Os alunos cujo comportamento viola os princípios 
da NHS podem perder sua associação. 
 
Exames 
No final de cada semestre, os alunos do ensino médio farão um exame semestral em 
cada turma de crédito total. Cada exame conta 10% da nota final desse curso. Os 
alunos do quadro de honra podem ser isentos de exames com base em uma isenção 
de exame por vez no quadro de honra durante cada semestre. Um aluno do Rol de 
Mérito por dois trimestres pode dispensar um exame. Por exemplo: se um aluno 
estiver no Rol de Honra nos dois primeiros trimestres, ele pode dispensar duas 
provas finais no cronograma de exames do primeiro semestre. No entanto, o aluno 
deve manter uma média de 93 nessa disciplina para se qualificar. Alunos do 3° ano 
do ensino médio que tenham média de 90 ou mais em determinada matéria, durante 
o segundo semestre, podem ter a oportunidade de dispensar o exame final. Os 
alunos que fazem o exame oficial de AP em seu curso não precisam fazer o exame 
final de fim de ano. 
 
Em decorrência da extensa carga horária dos professores no final de cada semestre 
e ao tempo extra gasto na preparação dos exames iniciais, haverá uma taxa para 
cada exame realizado antes das datas agendadas para os exames. Os pedidos por 
escrito devem ser apresentados três semanas antes da data em que o aluno deseja 
fazer o exame. Os alunos que fazem os exames iniciais perdem o privilégio da 
isenção. 
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Laboratório de Aprendizagem 
O Laboratório de Aprendizagem é um recurso disponível para alunos com 
necessidades de aprendizagem, baseado nas recomendações de profissionais da 
educação e de um profissional diagnosticador. 
 
Programa English Language Learner (ELL) (Aprendiz do Idioma Inglês) 
Os alunos do Jardim de Infância ao 5° ano que precisam de ajuda para melhorar o 
inglês são elegíveis para o programa ELL. A elegibilidade para este programa é 
baseada no progresso acadêmico e na recomendação do professor. O progresso do 
aluno será reavaliado no final de cada semestre para determinar a continuidade da 
elegibilidade. 
 
Programa PASS (Responsabilidade do aluno/ Habilidades de estudo) 
Os alunos do 6° ano do E.F. ao 3° ano do E.M. cuja média escolar caiu abaixo dos 
padrões mínimos no final de qualquer período de avaliação (no meio do semestre ou 
trimestral) são colocados no Programa PASS. Se isso acontecer, é fundamental que a 
escola e os pais trabalhem juntos para o benefício do aluno. Consequentemente, 
recomendamos que os pais estabeleçam um tempo de estudo diário de uma hora em 
casa. Um aluno PASS é reavaliado de acordo com os padrões PASS no meio do 
semestre ou no final do trimestre. Os requisitos de elegibilidade para esportes são 
adicionais aos requisitos do programa PASS. 
 
Programa PASS - Alunos do 6º E.F. ao 3º E.M. 
• Ensino Fundamental: Os alunos do 6° ao 8° ano entram no PASS quando a média 

do período de avaliação atual está abaixo de 73% ou eles obtêm dois Fs no meio 
do semestre ou no final do trimestre. 

• Ensino Médio: Os alunos do 9°ano ao 3° ano do Ensino Médio entram no PASS 
quando a média do período de avaliação atual está abaixo de 70% ou eles obtêm 
dois Fs no meio do semestre ou no final do trimestre. 

A escola reserva o direito de fornecer supervisão e programação de aprendizagem 
diferenciada durante o dia letivo. 
 
“Recuperação” 
O aluno terá a opção de fazer recuperação de acordo com as políticas da escola. 
A recuperação poderá ser continua, paralela e recuperação semestre/final. 
 

• A recuperação continua dentro do processo educativo. 
• A recuperação paralela e feita durante o semestre. 
• A recuperação final se aplica ao término de cada semestre para os alunos que 

não obtiveram média final no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
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recuperação feita ao término do semestre. Os estudos são realizados 
independentes, mas sempre seguindo as orientações do professor da 
disciplina. 

• A Metodologia aplicada para que a nova média do semestre reflita o boletim 
do aluno será: 

o Média Semestral + Nota final da recuperação dividido por dois, passará 
a ser a nova média do semestre. 

o Premissas para a nova média semestral: 
§ A nova média não ultrapassara o valor de 70, podendo ser 70 

até 65. 
§ Caso a nova média seja menor que a média do semestre antes 

da recuperação, a média permanece a mesma. 
o Será considerado promovido o aluno que obtiver média final igual ou 

superior a 65%, em cada disciplina, e a frequência global mínima 
exigida pela lei. 

 
Política de Reprovação para Currículos Americanos e Brasileiros 
2º E.F. - 9º ano E.F. 
• O aluno cuja média final for inferior a 65% (F) em três ou mais disciplinas, será 

encaminhado para a Equipa de Apoio ao Aluno com possibilidade de reprovação. 
• O aluno pode ser automaticamente reprovado quando sua média final em três 

disciplinas básicas for inferior a 65%, apesar das intervenções durante o ano letivo. 
• Um aluno matriculado na PACA não pode ser cronologicamente dois ou mais anos 

mais velho do que o requisito de idade. 
• Quaisquer outras circunstâncias incomuns que possam ocorrer serão discutidas e 

uma decisão será emitida pela equipe de liderança. 
 
1º ao 3º ano E.M.  
• O aluno reprovado em duas ou mais disciplinas/créditos exigidos para a 

formatura será retido na mesma série. 
• O aluno cuja média final for inferior a 65% (F) em duas ou mais disciplinas, será 

encaminhado para a Equipe de Apoio ao Aluno com possibilidade de reprovação. 
• O aluno deve refazer qualquer curso obrigatório de graduação que tenha sido 

reprovado (se for um curso de ano inteiro, o ano inteiro deve ser refeito) - isso 
pode incorrer em custos adicionais se não puder ser inserido no cronograma 
regular e deve ser feito por estudo independente. 

• Um aluno só pode ser reprovado uma vez durante seus anos de ensino médio e 
ainda assim permanecer matriculado na escola (uma segunda reprovação exigirá 
que o aluno se retire). 

• Um aluno do último ano não poderá participar da cerimônia da formatura se 
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houver mais de um crédito aquém dos requisitos de graduação em qualquer 
programa de diploma em que o aluno esteja matriculado. 

• O aluno terá a opção de fazer “recuperação” apenas no final do último ano, com 
a condição de que haja menos de 2 créditos a serem reconstituídos e que as 
médias do aluno nesses cursos sejam superiores a 60%. 

• Quaisquer outras circunstâncias incomuns que possam ocorrer serão discutidas e 
uma decisão será emitida pela equipe de liderança. 
 

SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO 
 
A Equipe de Atendimento aos Membros da escola (Member Care Team) está aqui 
para ajudar os alunos de várias maneiras. O conselheiro, psicólogo e capelão estão 
prontos para ouvir e ajudar quando os alunos encontram um problema. Quer aluno 
que esteja enfrentando problemas com os horários das aulas, tenha dúvidas sobre 
assuntos espirituais, encontre uma situação difícil em um relacionamento ou precise 
de informações sobre a faculdade, ele deve se sentir à vontade para conversar com 
uma pessoa da Equipe. Professores de sala de aula e outros membros do corpo 
docente também estão dispostos a dar conselhos amigáveis e ajuda compreensiva. 
Nosso desejo é ajudá-lo a crescer espiritual, intelectual e socialmente durante seus 
anos escolares. Serviços específicos estão disponíveis para os alunos da PACA 
através da Equipe de Atendimento aos Membros da escola, são eles: 
 

Serviços para toda a 
Escola: 
Orientação Pessoal 
individual 
Orientação Para Criança 
da Terceira Cultura 
Orientação parental 
Teste Padronizado 
Interpretação do 
resultado do teste 
MAP 
Interesses de carreira e 
Consciência 
Assertividade Interpessoal 
e de Relacionamento 
Treinamento anti-bullying 
 

Serviços para o Ensino 
Médio: 
Orientação do Novo Aluno 
Horário do curso 
Créditos de Graduação 
Registros acadêmicos 
Programa PASS 
Estudos Independentes 
Admissões na faculdade 
e ajuda financeira 
Feiras universitárias 
Orientação ao nível da 
série 
Interpretação do 
resultado do teste 
PSAT / SAT / ACT / 
TOEFL 

Recursos disponíveis: 
Materiais de Referência 
da faculdade 
Referências de Auxílio 
financeiro para faculdade 
Recursos para Seleção de 
Carreira 
Registro para Teste 
Padronizado 
Materiais de preparação 
de teste 
Acesso à Internet para 
websites de  faculdade 
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Visitas de Faculdades no Campus 
Os alunos do ensino médio são incentivados a se encontrar com representantes de 
faculdades que vêm ao campus. Os alunos precisam obter permissão de seu(s) 
professor(es) e inscrever-se com o conselheiro da escola no máximo um dia antes da 
visita. Os alunos precisarão de uma permissão para participar da visita. O aluno, 
junto com o professor e o conselheiro escolar, deve usar seu melhor julgamento ao 
determinar os benefícios de faltar a uma aula para assistir a uma apresentação da 
faculdade. Os alunos são responsáveis por todos os trabalhos perdidos. 
 
 

DIRETRIZES PARA ALUNOS 
 
Espera-se que o aluno controle sua própria conduta de acordo com os padrões 
cristãos. O maior fardo de regular a conduta está com o aluno e seus pais, não com 
a escola. No entanto, é responsabilidade da escola estabelecer padrões que sejam 
apropriados para todas as atividades relacionadas à escola. Os alunos devem viver 
de acordo com os padrões estabelecidos para a vida escolar. 
 
Regras e regulamentos da Escola 
O objetivo das regras é fornecer um padrão que permita a todos no campus atingir 
metas valiosas e viver juntos em segurança e paz. Quando as regras são quebradas, 
a pessoa ou pessoas precisam estar preparadas para aceitar as consequências, que 
incluem a restituição quando apropriado. As consequências podem incluir a perda de 
cargos eleitos, o privilégio de representar a escola em atividades extracurriculares 
e/ou a perda de outras honras. Nosso objetivo é que todos os alunos respeitem a 
Deus, aos outros, a si mesmos e aos bens materiais. 
 

DIRETRIZES BÍBLICAS PARA O COMPORTAMENTO ESCOLAR 
1. Responsabilidade: Ser responsável por sua própria conduta e ser confiável em 

todas as situações. Colossenses 3:17, Lucas 16: 10-11. 
2. Honra: Mostrar respeito um pelo outro e por aqueles que têm a responsabilidade 

de autoridade sobre você. Romanos 12:10, I Pedro 2:17. 
3. Submissão: Rendendo-se às autoridades, tanto em atitude quanto em ações. 

Romanos 13: 5, Hebreus 13:17 
4. Obediência: Fazer o que lhe é pedido sem desrespeito, desculpa ou demora. 

Samuel 15:22, Provérbios 5:12-14, João 14:15 
 
Transporte 
Ao andar de ônibus para ir e voltar da escola ou em qualquer evento escolar, os 
alunos só podem ouvir música se estiverem com fones de ouvido. Alto-falantes 
portáteis não são permitidos em nenhuma viagem. Meninos e meninas não podem 
sentar-se juntos no ônibus, a menos que sejam irmãos. 
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Honestidade Acadêmica 
A liderança e o corpo docente da PACA se dedicam não apenas a ensinar habilidades 
acadêmicas, mas também a promover a integridade entre os alunos (Salmo 26:1; 
Provérbios 11:3). De acordo com os princípios baseados na fé que a escola segue, os 
alunos devem ser incentivados a reconhecer, compreender e praticar o 
comportamento ético. Em um esforço para atingir esse objetivo, a política a seguir é 
apresentada para ajudar os alunos a evitar o que é considerado comportamento 
antiético e para ajudar a orientá-los em direção a uma conduta mais aceitável (Pv 
11:1; I Ped.2:12). Cada professor também abordará a trapaça e a integridade de 
fazer o próprio trabalho, conforme se aplica ao seu curso específico. 
 
“Pois nos esforçamos para fazer o que é justo, não só aos olhos do Senhor, mas 
também aos olhos dos homens” II Cor. 8:21. 
 
Colar é considerado uma ofensa muito séria. Colar é receber crédito por um trabalho 
que não foi feito e inclui o uso ou tentativa de uso de recursos não autorizados em 
testes, questionários, trabalhos de casa, trabalhos de turma, relatórios, trabalhos ou 
projetos (Ef 4:28). Além disso, cada ofensa adicional contribui para um padrão de 
comportamento. 
 
Alguns exemplos de cola incluem: 
• Cópia do trabalho de outra pessoa para ser submetido como trabalho próprio; 
• Plágio; (conforme definido no Manual MLA para Escritores de Artigos de Pesquisa) 
• Ter, usar ou tentar usar recursos não autorizados (livros, anotações, calculadoras, 

telefones celulares e outros recursos eletrônicos ou pessoas) em testes, 
questionários, trabalhos de casa, trabalhos ou projetos; 

• Escrever fórmulas, notas ou qualquer coisa nas carteiras, papéis, mãos ou roupas 
para serem usados ou realmente usados na tarefa ou teste; 

• Passar informações por qualquer meio de comunicação durante uma sessão de 
prova; 

• Ter cópia da prova ou respostas da prova; 
• Fornecer informações específicas sobre um teste ou qualquer tarefa avaliada para 

alguém que ainda não fez a prova (incluindo de um ano para o outro); 
• Tentar enganar mudando um papel de teste que foi previamente avaliado; 
• Dar ou receber assistência não autorizada a um colega, ou seja, dar lição de casa 

a outro aluno para copiar, permitir que outro aluno veja as folhas de teste, 
fazendo a tarefa de outro aluno para ele; 

• Falsificação em conexão com esforços acadêmicos ou processos ou 
procedimentos escolares, ou seja, alterar qualquer nota no boletim escolar; 
assinar o nome de outra pessoa em papéis, relatórios ou passes; assinar o nome 
dos pais em notas de ausências, atrasos ou qualquer comunicação; falsificação de 
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informações em registros escolares oficiais. 
• Representar falsamente a verdade (ou seja, relatórios falsos de horas de serviço 

comunitário, a leitura de um livro obrigatório, etc.) 
 
A liderança da escola se reserva o direito de determinar outras instâncias de cola que 
podem não estar incluídas na lista acima. Qualquer aluno suspeito de cola será 
encaminhado à liderança. Caso a liderança e o professor determinem que o aluno 
realmente colou, o aluno estará sujeito às consequências listadas abaixo: 

• nenhum crédito para a tarefa  
• detenção após a escola designada 
• orientação e contato com os pais 
• suspensão 
• não terá permissão para isentar quaisquer exames durante o ano letivo 
• relatado para sociedades de honra e outras organizações (ou seja, STUCO & 

NHS) 
• registro / referências de admissão à faculdade 
• remoção de prêmios 

 
Tecnologia - Uso Aceitável 
Como uma instituição que se submete à liderança de Jesus Cristo e de Sua Palavra, a 
Pan American Christian Academy espera o uso responsável da tecnologia por alunos 
e funcionários. A tecnologia também traz novas situações às quais a ética cristã 
ainda se aplica. Acreditamos que o uso de tecnologia deve ser restrito aos objetivos 
educacionais e de pesquisa da PACA porque nossos recursos tecnológicos são 
limitados. As diretrizes e procedimentos a seguir foram estabelecidos para ajudar 
todos os usuários a compreender e usar os recursos disponíveis de forma adequada. 
 
Uso prioritário de instalações de informática 
Alunos, funcionários e liderança envolvidos em atividades educacionais ou de 
pesquisa devem ter a mais alta prioridade no uso da tecnologia (computadores, 
scanners, impressoras, etc.). A Pan American Christian Academy é uma comunidade 
onde todos os membros devem agir no melhor interesse de seus vizinhos. 
 
Ao usar computadores do campus, os seguintes níveis de prioridade devem ser 
seguidos pelos alunos: 
• Tarefas e requisitos de turma: Redação de artigos; tarefas matemáticas; pesquisa 

para artigos; pesquisa acadêmica na Internet; etc. 
• Atividades de Liderança de Alunos e Busca de Faculdades: Preparação de pautas 

e atas de reuniões; cartazes publicitários; correspondência e avisos para 
organizações estudantis; retomar a produção; explorar listas de faculdades; etc. 

• Os alunos SÓ podem usar computadores designados para seu uso. 
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Benefícios para usuários da rede PACA 
• O direito à privacidade na comunicação eletrônica e no trabalho: a PACA 

reconhece e respeita o direito à privacidade de todas as informações 
armazenadas na rede e encaminhadas através do servidor de e-mail da 
escola. No entanto, é importante ter em mente que os computadores e todas 
as informações neles armazenadas pertencem à PACA. Nas circunstâncias em 
que a PACA atua como host, é responsável por garantir a legalidade de todas 
as transações realizadas em seu nome. O Departamento de Tecnologia da 
PACA pode acessar e-mails ou arquivos pessoais quando considerado 
necessário para garantir a segurança e / ou trabalhar na manutenção do 
sistema. 

• O direito de acesso aos serviços da rede: Todos os usuários terão o direito de 
acessar a rede de acordo com suas necessidades e hierarquia dentro da rede. 
Esses serviços incluem e-mail, Intranet e Internet alocados pela PACA. 

  
Responsabilidades dos usuários da rede PACA 
O seguinte NÃO será permitido: 
• Exibição em qualquer dispositivo de mídia ou transferência eletrônica de 

mensagens ou imagens ofensivas, racistas, violentas ou pornográficas. 
• Insultar, atacar outras pessoas ou assediar repetida e propositalmente colegas de 

turma, professores, funcionários e outros membros da comunidade PACA (cyber 
bullying), dentro e fora do campus. 

• Prejudicar o desempenho da rede baixando e/ou armazenando arquivos de casa 
ou da Internet que não sejam pertinentes às atividades escolares. 

• Invadir as pastas, trabalhos, arquivos ou mídia de armazenamento portátil de 
outra pessoa. 

• Compartilhe sua senha ou conta com outras pessoas. O usuário tem total 
responsabilidade sobre sua conta e será responsabilizado por quaisquer violações 
cometidas. Ao concluir sua tarefa, o usuário deve se desconectar da estação de 
trabalho que está utilizando. 

• Carregar ou armazenar qualquer arquivo em um dispositivo escolar sem a 
permissão do professor responsável. 

• Desperdiçar recursos limitados intencionalmente, ou seja, usando papel, 
impressora ou mídia de armazenamento portátil. 

• Criação ou transmissão de vírus de computador. 
• Abrir ou copiar qualquer arquivo contendo informações confidenciais; copiar 

qualquer arquivo ou conteúdo de pasta sem permissão do professor responsável. 
• Fornecer informações pessoais a estranhos pela Internet, ou seja, endereços 

pessoais ou números de telefone de alunos ou professores. 
• Desobedecer às regras da sala de aula ou da escola em relação ao uso de um 

dispositivo eletrônico ou Internet 
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• Usar o equipamento escolar para fins comerciais. 
• Tráfego de mensagens: O administrador da rede avaliará todos os avisos de 

vírus, invasão e vandalismo. É estritamente proibido seguir ou seguir quaisquer 
instruções contidas nestes avisos. 

• Realização de qualquer tipo de hacking: Qualquer alteração dos sistemas e/ou 
configurações oficialmente instalados será considerada um procedimento de 
hacking e a pena por esta violação é extremamente grave. 

• Destruir arquivos deliberadamente, dentro ou fora da rede da PACA. 
• Acessar software de terceiros para contornar as restrições de rede. 
 
O seguinte DEVE ser feito: 
• Quando designado para uma atividade por um professor que requer o uso de 

tecnologia, atenha-se à tarefa. 
• Obedeça a todas as políticas, diretrizes e regulamentos dos professores. 
• Comunique imediatamente qualquer violação desta política ao professor ou 

administrador responsável. Se você estiver ciente e não denunciar, também 
enfrentará as consequências. 

• Cumprir todas as leis de direitos autorais e propriedade. Os direitos sobre textos, 
música, software e imagens devem ser respeitados de acordo com as leis de 
direitos autorais. É estritamente proibido copiar software em computadores da 
PACA. 

• Todas as mensagens, textos e documentos devem ser identificados por um autor. 
Qualquer mensagem, documento, imagem ou outro trabalho transmitido pela 
rede deve ter a identificação do seu autor. O anonimato é estritamente proibido. 

• Todo o software usado nos computadores da escola e todas as mídias usadas nas 
apresentações serão legítimas e autorizadas para uso pela Liderança da PACA. 

• O software nos computadores da escola só será instalado por funcionários 
autorizados. 

• Os alunos só podem usar dispositivos escolares para fins educacionais e só 
usarão dispositivos escolares na presença de um professor supervisor ou membro 
da equipe PACA. 

 
Respeite os padrões da PACA. Acreditamos que nossos dispositivos eletrônicos 
oferecem recursos amplos, diversos e exclusivos, promovendo a excelência 
educacional na PACA. A cada dia dependemos dessas ferramentas para acessar 
informações, compartilhar recursos e nos comunicar. O uso inadequado desses 
valiosos recursos tecnológicos pode resultar em sérios problemas e danos à PACA. 
Contamos com que todos apliquem o bom senso ao usá-los. 
 
O uso dos recursos de mídia na PACA é um privilégio. A violação de qualquer uma 
das diretrizes éticas acima sujeitará o infrator à ação disciplinar. 
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Regras do Refeitório  
1. Entre no refeitório e silenciosamente forme uma fila. 
2. Fale em um nível baixo; sem gritos ou berros. 
3. Os alunos do pré-primário ao quinto ano não devem deixar suas mesas sem a 

permissão de um adulto. 
4. Os alunos do ensino fundamental não podem levar comida para fora do 

refeitório. 
5. Quando dispensado: 

• Limpe sua área após a sua refeição. 
• Empurre sua cadeira. 
• Devolva sua bandeja ao local apropriado. 
• O professor de plantão dispensará os alunos do Ensino Fundamental. 
• Saia do refeitório de maneira ordenada. 
• Ande na calçada o tempo todo 
• Aqueles que não cumprirem terão que abrir mão de algum recesso. 

 
Regulamentos para uso das instalações 
Nosso campus e instalações são o resultado de uma boa administração, doações 
generosas e de uma equipe dedicada. O campus e as instalações da PACA, quando 
abertos, são para o uso de alunos, familiares e funcionários. 
 
• O uso das instalações do campus deve ser aprovado pela liderança. 
• Os alunos no campus fora do horário escolar devem estar sob supervisão direta 

de um adulto. 
• Fora do horário escolar, os participantes e espectadores devem permanecer na 

área do evento/próximo a ela. 
• É proibido subir em árvores, portões, paredes e telhados. 
• Fumar e bebidas alcoólicas não são permitidos no campus. 
• Animais de estimação não são permitidos no campus. 
• Equipamentos com rodas (bicicletas, patins, skates, etc.) são permitidas no 

campus apenas nos finais de semana, e apenas no estacionamento, sob 
supervisão dos pais. 

• O uso de palavrões (em qualquer idioma) não será tolerado. 
• O uso seguro e adequado de instalações e equipamentos, seguido de limpeza, é 

esperado. 
 
Outros Regulamentos do Campus 
• Durante os dias e horas letivas, os alunos não podem deixar o campus. Os pais 

dos alunos que precisam sair mais cedo devem comunicar por escrito e os alunos 
devem assinar a saída na secretaria. Os alunos que deixam o campus só podem 
retornar se houver um evento escolar no final do dia ou com a aprovação da 
liderança. 
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• Os alunos não estão autorizados a deixar o campus da escola a pé, táxi ou Uber 
sem a permissão dos pais e da liderança. 

• Os carros dirigidos para a escola por alunos motoristas licenciados devem 
permanecer no estacionamento da escola durante todo o dia letivo. Os 
documentos dos alunos motoristas devem ser registrados na secretaria da escola 
com o Secretário da Escola. 

• Não devem ser consumidos alimentos ou bebidas nas salas de aula, auditório, 
laboratório de ciências, sala de conferências ou biblioteca, sem autorização do 
professor. 

• Os livros ou itens pessoais dos alunos não devem ser deixados espalhados pelo 
campus ou nas salas de aula. Eles devem ser mantidos em armários ou no 
vestiário do ginásio. 

• Os alunos da pré-escola ao quinto ano não devem permanecer no campus depois 
das 15h25 a menos que estejam envolvidos em uma atividade supervisionada 
pela escola ou sob a supervisão de seus pais. A escola não oferece supervisão de 
playground depois das 15h25. Após as 15h40, pode ser cobrada uma taxa a cada 
15 minutos em que uma criança não for buscada. 

• O campus e os portões da escola fecham às 18 horas durante a semana e às 17 
horas aos sábados. O campus não abre aos domingos. 

• Os playgrounds da pré-escola e do ensino fundamental são apenas para o uso de 
alunos da pré-escola ou do ensino fundamental durante o horário escolar. As 
regras são postadas no equipamento. Todos os outros alunos não são permitidos 
no equipamento em nenhum momento. 

• Os alunos do ensino fundamental não devem trazer brinquedos para brincar 
durante o intervalo. Se forem trazidos brinquedos para Mostrar e Contar (“Show 
and Tell”), eles podem ser mantidos na sala de aula ou em uma mochila até a 
hora de “Show and Tell”. 

 
Regulamentos de Piscinas 
A piscina da PACA geralmente abre durante os meses de novembro a abril. O horário 
da piscina será determinado pela liderança da escola. A piscina só será aberta se um 
salva-vidas adulto certificado estiver de plantão. 

• Todos os nadadores devem se inscrever com o salva-vidas ao chegar e sair. 
• Todos os nadadores devem se molhar antes de entrar na piscina. 
• As meninas devem usar um maiô modesto de uma peça só. O cabelo deve ser 

preso para trás ou usar uma touca de natação. 
• Os meninos devem usar calção de banho. Se forem usados shorts regulares, 

eles devem ser limpos e usados SOMENTE para a piscina, não para outras 
atividades antes. 

• Não pode comida ou chiclete no deck; 
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• Os sapatos normais não devem ser usados na área da piscina. 
• Não pode correr, empurrar ou mergulhar. 
• As crianças que não sabem nadar por toda a extensão da piscina DEVEM ser 

acompanhadas por um adulto em todos os momentos. 
 

CÓDIGO DE VESTUÁRIO DA ESCOLA 
 
Vestuário diário (todas as séries) 
O que vestimos reflete a qualidade e os valores da escola. O seguinte código de 
vestuário e aparência não é restritivo, mas visa orientar os alunos e seus 
pais/responsáveis na escolha de roupas seguras e adequadas para usar na escola. 
Os alunos devem observar os padrões básicos de limpeza, modéstia e boa aparência. 
 
Os uniformes são obrigatórios para alunos da Pré-escola até o 5° ano E.F. Os 
professores, técnicos e líderes da PACA determinarão o traje apropriado para as 
atividades não incluídas abaixo. O corpo docente e a equipe da PACA são 
responsáveis por corrigir e relatar os alunos quando eles sentirem que sua aparência 
não atende aos padrões da escola. Os alunos serão solicitados a fazer as alterações 
necessárias e as infrações repetidas estarão sujeitas a disciplina. 
 
Alguns exemplos de roupas que não atendem aos requisitos gerais são: 

• Saias/vestidos/shorts/jeans rasgados reveladores (bainha inferior a 8 cm 
acima do joelho ou calça / jeans com rasgos mais de 8 cm acima do joelho) 

• Tops reveladores (decote, barriga, costas, ombros, etc. expostos.  A alça de 
ombro deve ter 6 cm de largura ou mais) 

• Camisetas sem mangas para meninos 
• Roupas íntimas expostas, incluindo material transparente 
• Roupas justas, incluindo leggings e jeggings (a parte superior deve cobrir o 

comprimento até 8 cm acima do joelho) 
• Piercings, exceto orelhas para meninas, e todos os piercings para meninos 
• Imagens/ linguagem/ símbolos prejudiciais nas roupas 
• Pijamas ou pantufas (de qualquer tipo) 
• Nenhum chapéu ou capuz pode ser usado na sala de aula 

 
Membros designados da equipe decidirão quaisquer questões sobre a aceitabilidade 
do asseio ou adequação do traje. Os alunos que violarem o código de vestuário 
receberão uma advertência verbal por um membro da equipe. Os alunos podem ser 
solicitados a trocar suas roupas inadequadas para estar de acordo com o código de 
vestuário, a fim de retornar às aulas. Ofensas repetidas resultarão em ação 
disciplinar. (Veja os Códigos Disciplinares.) Os alunos com múltiplas infrações 
perderão o privilégio de usar um determinado tipo de roupa, como saias ou shorts. 
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Uniforme e traje para Educação Física, esportes e outras atividades da 
Escola 
Todos os alunos nas séries Pré-escola ao 3º E.M. são obrigados a usar o uniforme de 
EF da PACA para as aulas de EF (camisetas, shorts, calças esportivas e trajes de 
banho). Todos os uniformes podem ser adquiridos na secretaria da escola. 
 
Uniformes de EF e/ou shorts esportivos devem ser mais longos do que os dedos 
estendidos quando o aluno está em pé. Os meninos só podem ficar sem camisa na 
área da piscina. Durante os eventos esportivos, os atletas devem usar o uniforme 
fornecido pela escola. Eles são responsáveis por manter seu uniforme em boas 
condições e devolvê-lo no final da temporada. 

 
PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

 
Ao tomar medidas disciplinares, de acordo com os princípios religiosos seguidos pela 
escola, a liderança e os membros do corpo docente considerarão os direitos 
individuais e coletivos dos alunos, bem como as responsabilidades, e proporcionarão 
aos alunos o direito de justiça consideração livre de ação arbitrária, caprichosa ou 
inadequada para o delito cometido. 
 
O propósito de nossos procedimentos disciplinares escolares não é punir, mas sim 
mudar o comportamento. As medidas que podem ser empregadas para atingir o 
objetivo de boa conduta, autodisciplina e comportamento responsável são: 
 
1. ORIENTAÇÃO pelos líderes da escola, conselheiro e professor 
2. CONTATO COM OS PAIS por telefone ou comunicação escrita 
3. CONFERÊNCIA DE PAIS 
4. DETENÇÃO na escola durante o intervalo, hora do almoço ou depois da escola  
5. SUSPENSÃO da escola e/ ou exclusão de atividades ou serviços patrocinados pela 

escola. Os alunos devem esperar receber um “O” (zero) para todos os trabalhos 
perdidos. 

6. PERIODO CONDICIONAL, considerando os problemas disciplinares que possam 
ocorrer durante o ano letivo, a escola poderá autorizar a matrícula para o ano 
letivo seguinte com a condição de que o aluno e seus pais/ responsáveis sigam as 
orientações que fazem parte do Student Handbook, com a possibilidade de não 
renovar o contrato educacional, a critério da escola. 

7. RECOMENDAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA pelo Comitê Disciplinar, 
composto pela liderança, o pastor do campus, o conselheiro de orientação e um 
representante do corpo docente, a qualquer momento durante o ano letivo, por 
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não conformidade evidente com o programa escolar, quando este ato for 
aconselhável para o desenvolvimento do aluno, para garantir sua segurança e a 
segurança de outros. 

8. OUTROS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES podem ser empregados a fim de 
produzir o comportamento desejado para o qual as medidas listadas acima podem 
não ser adequadas. Algumas possibilidades são: MULTAS, REEMBOLSO, etc. 

 
Os alunos envolvidos em infrações disciplinares podem estar sujeitos às 
consequências e procedimentos listados: 
 
 

Ofensa 
  
DESONESTIDADE ACADÊMICA
  

Consequência  
 
• nenhum crédito para a tarefa 
• detenção depois da escola 

designada 
• orientação e contato com os pais 
• suspensão 
• não tem permissão para isentar 

exames 
• relatado para sociedades de honra 
• incluído no registro de admissão 

da faculdade 
• remoção de prêmios e privilégios 

FREQUÊNCIA  
• Atraso (após o terceiro atraso para 

a escola ou entre as aulas em um 
mês) 

• advertência para alunos do 6º ao 
8º ano  

• EM detenção depois da escola 

• Matar aula ou atividade obrigatória • nenhum crédito por trabalho 
perdido 

• detenção 
• conferência de pais 
• orientação 
• suspensão por múltiplas ofensas 

• Sair do campus sem permissão • conferência com os pais 
• detenção 
• suspensão 
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• Falha em comunicar uma 
justificativa ao retornar da 
ausência naquele dia 

• falta não justificada 
• máximo de 80% de crédito para 

trabalho  realizado ou devido 
naquele dia (Nota: justificativas 
por escrito são responsabilidade 
do aluno. Nem todas as 
justificativas por escrito serão 
aceitas.) 
 

TELEFONES CELULARES E MÍDIA 
PESSOAL / DISPOSITIVOS DE 
ENTRETENIMENTO (ver pág. 16) 

• coleta de itens por funcionários da 
escola 

• aviso 
• detenção 
• suspensão por violações repetidas 

INTERFERÊNCIA DA SALA DE 
AULA 
Mau comportamento na aula que 
atrapalha a oportunidade de 
aprendizagem de outras pessoas       

• detenção 
• encaminhamento para conselheiro 
• remoção da aula com referência a 

escritório 
• sem crédito para suspensão de 

turma 
 

COMPORTAMENTO 
DESRESPEITOSO 

• aluno advertido e aconselhado 
• pais informados 
• detenção 
• conferência de pais 
• encaminhamento para conselheiro 
• suspensão 

CÓDIGO DE VESTUÁRIO 
Traje ou aparência inadequada que 
distraia o processo educacional ou 
vestuário com mensagens 
questionáveis ou ofensivas 

• aluno notificado - advertência 
verbal 

• troca de roupa para estar em 
conformidade com o código de 
vestuário 

• detenção depois da escola 
• conferência de pais 
• suspensão 
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DROGAS, ÁLCOOL, FUMO, 
PORNOGRAFIA 
• Uso ou tentativa de venda na 

escola ou perto dela, ou enquanto 
participa de uma atividade/ função 
patrocinada pela escola 

• até uma suspensão de cinco dias; 
pode ser excluído na primeira 
ofensa 

• segunda ofensa resultará em 
transferência compulsória 

• Posse, uso de, sob a influência de, 
na propriedade da escola ou 
próximo a ela ou enquanto 
participa de uma função 
patrocinada pela escola 

• suspensão de até cinco dias pode 
ser excluída na primeira infração 

• pode ser excluído na primeira 
ofensa 

• segunda ofensa resultará em 
transferência compulsória 

LUTA E VIOLÊNCIA 
Lutas e ameaças de violência não são 
toleradas no PACA 

• conferência de pais 
• orientação 
• suspensão 
• transferência compulsória pode ser 

recomendado para reincidentes 

ASSÉDIO / BULLYING 
• Intimidação / assédio não será 

tolerado em nenhum nível e sob 
nenhuma forma. 

• O bullying pode ser definido como: 
• Físico: bater, tropeçar, empurrar 

ou danificar propriedade 
• Emocional: xingamentos, insultos, 

observações humilhantes, abuso 
verbal 

• Indireto: fazer piadas para 
envergonhar ou humilhar, espalhar 
boatos, etc. 

• Cyber: uso de tecnologia para 
vitimar outras pessoas 

           

 
• aluno advertido e aconselhado 
• detenção 
• conferência de pais 
• encaminhamento para um 

conselheiro e acompanhamento 
• suspensão(ões) 
• transferência compulsória para 

reincidentes 
• procedimentos no projeto de 

bullying serão seguidos 
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USO INADEQUADO DE MÍDIA 
(conforme declarado na Política de 
Uso Aceitável, cyberbullying, 
“sexting”) 

• aviso 
• perda de privilégios de mídia 
• detenção depois da escola 
• conferência de pais 
• suspensão 
• recomendação para transferência 

compulsória 

INSUBORDINAÇÃO 
Recusa em aceitar instruções de um 
funcionário da escola 

• detenção 
• conferência de pais 
• encaminhamento para conselheiro 
• suspensão 

 

JOGAR LIXO NO CAMPUS • limpeza escolar designada 
 

MAU COMPORTAMENTO NO 
ÔNIBUS 

• aluno advertido e aconselhado 
• pai informado 
• secretaria da escola notificada 
• detenção 
• suspensão temporária de 
• serviço de transporte 
• suspensão permanente do serviço 

de ônibus 

LINGUAGEM OU GESTOS 
OBSCENOS/ 
ASSÉDIO SEXUAL 
a. Direcionado para os membros da 

equipe 
b. Direcionado para outros alunos 
c. Assédio sexual, físico ou verbal 

 
 
 

• detenção e / ou suspensão 
• detenção e / ou suspensão 
• suspensão 
• transferência compulsória 

 

PIERCING 
Sem piercing, exceto orelhas de 
meninas 

 
• aluno deve tirar ou cobrir o 

piercing 
• pais notificados 
• detenção 
• suspensão 
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INDICAÇÕES PÚBLICAS DE 
AFEIÇÃO 
Em deferência à comunidade diversa 
que a PACA representa, e aderindo ao 
princípio bíblico de não ser um mau 
exemplo para os outros, espera-se 
que os alunos mostrem respeito e 
moderação no campus e enquanto 
participam das atividades 
patrocinadas pela PACA. Como tal, 
beijos, mãos dadas, sentar no colo de 
outra pessoa e abraços românticos 
não são permitidos. 
 

 
• aviso 
• orientação 
• detenção 
• conferência de pais 
• suspensão 

ROUBO 
Roubo intencional e malicioso de 
escola ou propriedade privada; na 
posse de item(s) roubado(s). 

 
• restituição ou devolução de item 
• orientação e suspensão 
• possível recomendação para 

transferência compulsória 
 

VANDALISMO 
Destruição intencional e maliciosa, 
danos e/ ou desfiguração da escola ou 
propriedade privada 

 
• restituição por reparos ou 

substituição 
• orientação 
• suspensão 
• possível recomendação para não 

renovaçãode contrato educacional 
 

ARMAS 
Um aluno não deve possuir ou 
transmitir um instrumento perigoso ou 
arma em ou perto do terreno da 
escola ou no ônibus escolar 

 
• armas confiscadas 
• conferência de pais 
• orientação 
• possível suspensão e / ou 

recomendação para transferência 
compulsória 

• dependendo da circunstância, 
relatar para as autoridades locais 
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As consequências descritas acima serão seguidas em circunstâncias normais. A 
liderança da escola pode, às vezes, variar as consequências, dependendo das 
circunstâncias que envolvem os casos individuais. Ofensas e situações não listadas 
acima devem ser tratadas a critério dos administradores da escola de acordo com a 
política da escola e procedimentos estabelecidos. 
 
Disciplina do Ensino Fundamental 1° ao 5° ano  
O Departamento do Ensino Fundamental busca usar as questões disciplinares como 
uma forma de treinar e reeducar os alunos sobre o comportamento adequado e qual 
deve ser a sua resposta. 
 
Os professores de sala de aula lidarão com questões disciplinares dentro do contexto 
da situação e de suas regras de aula. 
 
Os professores seguirão este processo ao lidar com questões disciplinares: 
1. O professor falará com o aluno individualmente sobre o ponto. 
2. O professor se comunicará com os pais por telefone, conferência, carta 

assinada/devolvida ou e-mail. 
3. O professor preencherá um formulário de referência de disciplina e consultará o 

diretor do ensino fundamental, que conversará com o aluno e determinará as 
consequências apropriadas com base no comportamento. 

 
Disciplina do Ensino Fundamental 6° ao 8° ano  
As advertências são usadas no fundamental para manter um alto nível de 
comunicação entre professores e pais em relação ao comportamento dos alunos. 
 
Os alunos são advertidos por atrasos, violações do código de vestuário, conversa 
excessiva e desrespeito aos colegas, etc. 
 
As advertências têm três vias para que todos os envolvidos recebam uma cópia: 
• cópia branca - aluno e pais 
• cópia verde - professor 
• cópia rosa - liderança 

 
As advertências se acumulam a cada trimestre (3 = detenção, 6 = detenção, 9 = 
suspensão). As advertências são reiniciadas no final de cada trimestre. 
 
Os alunos têm dois dias para devolver advertências de acordo com a data de 
devolução escrita pelo professor na advertência. 
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Advertências assinadas são sempre devolvidas ao professor que as atribuiu; 
advertências tardias (após dois dias) resultam em uma advertência adicional. 
 
A liderança registra o número de advertências para cada aluno durante cada 
trimestre e administra as consequências conforme necessário. 
 
As detenções são normalmente realizadas todas as segundas e quartas-feiras, das 
15h35 às 16h35. 
 
As detenções podem ser dadas de acordo com o julgamento da administração em 
consulta com os professores, ou seja, desrespeito aos professores, xingamentos, cola 
nos deveres de casa, etc. 
 
Suspensões são dadas de acordo com o julgamento da liderança em consulta com os 
professores, ou seja, desrespeito aos professores, brigas, mentiras, falsificação das 
assinaturas dos pais, cola em testes, etc. 
 
 

DETENÇÕES 
6° ano EFII ao 3° ano EM 

 
No Ensino Fundamental II (6° ao 9°) e Médio (1º ao 3º), três advertências em um 
trimestre resultarão em uma detenção após a escola, seis advertências em uma 
segunda detenção e nove advertências em uma suspensão. A décima segunda e 
décima quinta advertências também resultarão em suspensão. A detenção é 
realizada após o horário da escola e é um período de uma hora após as aulas 
regulares. Começa às 15h35 e termina às 16h30. O aluno deve trazer a nota de 
detenção assinada, chegar a tempo na sala e estar preparado para estudar em 
silêncio. As providências de transporte alternativo, se necessário, são de 
responsabilidade dos alunos e pais. Um professor ou administrador tem autoridade 
para determinar uma detenção. 
 
 

SUSPENSÕES 
 
Suspensões são punições muito sérias e são atribuídas quando o comportamento de 
um aluno é considerado prejudicial ou perturbador para ele mesmo, para a 
comunidade escolar ou para a propriedade escolar. No ensino médio, um acúmulo de 
quatro detenções após as aulas de qualquer tipo em um semestre pode resultar na 
atribuição de uma suspensão. 
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FLUXOGRAMA ORGANIZACIONAL 
 
A Equipe de Liderança é composta pelo Superintendente, Diretoria de Estudos 
Brasileiros, Diretores do Ensino Médio, Pré-escolar e Fundamental, Diretor de 
Operações, Diretor de Desenvolvimento e Diretor de Atendimento aos Membros da 
Escola. 
 

 
 
 
Resolução de Conflitos 
Percebemos que conflitos podem surgir ocasionalmente dentro da comunidade PACA. 
Nesses casos, instamos as partes envolvidas a buscar uma solução da maneira mais 
simples e oportuna possível.  
1. A pessoa com o conflito deve abordar a parte em particular diretamente 

envolvida (os pais ou responsáveis podem agir em nome de seus filhos).  
2. Se o conflito ainda não foi resolvido, ele deve ser levado para o próximo nível no 

Fluxograma Organizacional da escola (veja acima).  
3. Se necessário, a questão pode ser levada à Equipe de Liderança na forma de um 

recurso por escrito. 
 
A escola estabeleceu princípios bíblicos para a resolução de diferenças e conflitos que 
podem surgir entre os constituintes da PACA. As partes envolvidas são instruídas a 
seguir os princípios bíblicos de resolução de conflitos encontrados em Mateus 18:15-
16, buscando em particular uma solução para o assunto em questão. 
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TAXAS ESCOLARES 
 
ANUIDADE 
A Pan American Christian Academy é uma escola sem fins lucrativos e nossa 
anuidade é ajustada pelo Conselho Escolar. Os pais são informados em abril sobre as 
novas taxas que começarão em julho. O valor da Anuidade pode ser dividido em 12 
parcelas mensais, uma vez por ano ou uma vez por semestre. 
 
• NOVOS ESTUDANTES 
Os novos alunos pagam uma taxa inicial no momento da admissão e o valor restante 
é dividido em 11 mensalidades. Se um novo aluno desistir durante o processo de 
matrícula, a escola reembolsará 80% do pagamento inicial. 
 
Alunos que estão afastados do PACA por mais de 12 meses são considerados novos 
alunos. 
 
• ALUNOS REMATRICULADOS 
A Anuidade Escolar pode ser dividida por doze mensalidades consecutivas. A 
mensalidade do primeiro semestre é emitida mensalmente, de julho a dezembro, e 
do segundo semestre, de janeiro a junho. A fatura da mensalidade (“boleto”) é 
enviada por e-mail aos pais cinco dias antes da data de vencimento e deve ser paga 
no banco até o dia 5 do mês. Os alunos que entrarem durante o curso do ano letivo 
deverão pagar as taxas do mês anterior à entrada. A mensalidade é ajustada pelo 
Conselho Escolar. 
 
TAXA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E TECNOLÓGICO 
Esta é uma cobrança mensal para os serviços de melhoria do programa escolar. É 
usada para comprar materiais instrucionais ou equipamentos especiais para a escola 
ou subsidiar atividades de desenvolvimento educacional especial para alunos ou 
funcionários. Essa taxa está incluída nas taxas de mensalidade. 
 
TAXA DE RECURSOS 
A taxa de recursos está incluída na mensalidade da mensalidade para ajudar a 
custear os recursos usados no programa de ensino. Uma penalidade será cobrada 
por danos além do desgaste normal. O custo dos livros didáticos, apostilas e cópias 
da Xerox usados pelos alunos no programa de ensino foi dividido em 12 parcelas 
mensais e está incluído na mensalidade. 
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TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE TURMA 
Há uma cobrança de R$250,00 para testes de materiais e serviços de avaliação 
vinculados à inscrição inicial para a PACA. Esta é uma taxa não reembolsável. 
 
TAXA DE FORMATURA 
R$ 190,00 mensais serão cobrados no boleto de todos os formandos (julho a junho), 
sendo utilizada pela turma do último ano para financiar a ocasião. 
 
TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS 
Haverá uma taxa em dinheiro de R$ 200,00 para cada prova realizada antes das 
datas agendadas. 
 
TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA 
Devido à carga horária dos professores ao final de cada semestre e ao tempo extra 
despendido na preparação do trabalho de reposição, os alunos da Pré-escola ao 8º 
ano que saírem da escola a mais de dez dias letivos antes do final do semestre 
pagarão uma taxa de R$ 200,00 para cada prova realizada antes das datas 
agendadas para as provas. Os pedidos por escrito devem ser apresentados pelo 
menos um mês antes da data de partida. Contate diretamente a diretoria do Ensino 
Infantil, Fundamental e Médio. 
 
SAÍDA ANTECIPADA 
Não haverá reembolso de mensalidades pagas no mês em que o aluno deixar a 
escola. Se a mensalidade foi paga antecipadamente, o reembolso pode ser feito para 
os meses em que o aluno não frequentará as aulas. 
 
TESTE ACADÊMICO 
As taxas do PSAT serão adicionadas à conta do aluno. As taxas de Cursos Avançado 
(Advanced Placement) serão adicionadas às contas de mensalidade dos alunos. 
 
TORNEIOS 
Os alunos do Ensino Fundamental (6° ao 9°ano) e Médio (1º ao 3º) que integram as 
equipes esportivas terão a oportunidade de participar de um torneio interescolar a 
cada semestre. Os alunos pagarão as taxas cobradas pelo acampamento. Essas 
taxas são pagas uma semana antes do torneio. Os alunos não terão permissão para 
participar de esportes ou torneios acadêmicos (como Math Counts, Knowledge Bowl, 
etc.), se suas famílias estiverem em atraso com as mensalidades. 
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EXCURSÕES  
Em alguns momentos os pais poderão ser cobrados pelas despesas das excursões. 
Caso esteja prevista uma excursão de estudo com valor superior a R$ 150,00, esta 
será informada no plano de estudos do curso ou em uma comunicação em aula 
distribuída aos alunos no início do semestre. Viagens noturnas estão programadas 
para o E.F. II e E.M. ao longo do ano. Verifique com os professores em relação ao 
custo. 
 
TRANSPORTE 
Este serviço é subcontratado e da responsabilidade dos pais. A escola tem 
fornecedores terceirizados para esses serviços. Preços e informações podem ser 
obtidos diretamente com eles. 
 
REFEIÇÕES 
A PACA oferece almoço diariamente para os alunos que optarem por almoçar 
conosco. Os alunos podem trazer comida de casa, mas não podem pedir ou receber 
comida de fornecedores externos ou fazer pedidos via um app. Este ano, estamos 
oferecendo um plano de refeições semestral para alunos de todas as idades. 
 
As taxas do plano são: 
• Refeição individual (adquirida por dia): R$ 25,00 
• Plano Semestral: PreK – 5o Ano: R$ 1.800,00 (ou 5 x R$ 360,00) 
• Plano Semestral: 6o Ano – 12o Ano: R$ 2.000,00 (ou 5 x R$ 400,00) 
 
Caso seu filho necessite de uma refeição individual, por favor, informe a recepção 
com antecedência pelo e-mail school.office@paca.com.br. O pagamento das 
refeições individuais pode ser feito na recepção da escola com cartão de débito ou 
ser adicionado ao boleto do aluno. Os alunos nos planos de refeições semestrais não 
podem compartilhar comida com outros alunos. 
 
HISTÓRICOS 
Ex-alunos da Escola Cristã Pan Americana podem solicitar o histórico escolar via e-
mail (school.office@paca.com.br). O custo da segunda via do “histórico escolar” é de 
R$ 100,00. Esteja ciente de que após a saída do seu filho, de acordo com a 
legislação brasileira, a escola tem trinta dias para emissão de documentos oficiais. 
 
 
PAGAMENTO DE TAXAS 
Todas as taxas devem ser pagas no banco na data de vencimento. Uma cobrança 
adicional é feita para cada dia de atraso no pagamento. Alunos com atraso de 
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mensalidades não podem participar de atividades extracurriculares ou viagens não 
acadêmicas. Alunos que têm dívidas de mensalidade também não são aceitos para 
matrícula no ano letivo subsequente. Um aviso será dado quando os pagamentos 
estiverem pendentes. 
 
 

ATIVIDADES PARA ALUNOS 
 
ATIVIDADES AASB/ TORNEIOS ESPORTIVOS  
Todos os alunos do ensino médio devem assinar o Código de Conduta da AASB e 
cumprir suas normas. 
 
PROGRAMAS EXTRACURRICULARES  
Vários programas extracurriculares são oferecidos para alunos da pré-escola e do 
ensino fundamental. Consulte os anúncios, email e cartas semanais da PACA 
enviados para casa sobre programas específicos. Os pais precisam preencher uma 
“Autorização do Programa Extracurricular da Pré-escola e Ensino Fundamental” e um 
formulário de permissão para cada programa antes que o aluno possa participar dos 
programas extracurriculares. Cartas assinadas e formulários de autorização devem 
ser devolvidos à secretária do E.F.I. 
 
ATIVIDADES ESPORTIVAS 
A PACA participa de uma variedade de esportes JV e Varsity da escola. Os esportes 
oferecidos às meninas são: vôlei, cheerleaders, futsal, basquete e futebol. Para 
meninos: futebol, futsal, vôlei e basquete. Os esportes de JV são normalmente 
praticados por alunos do E.F. II (com idade igual ou inferior a 14 anos). Os esportes 
da equipe Varsity são praticados por alunos com idades entre 15 e 19 anos. Os 
destaques atléticos são os jogos noturnos semanais da liga e os dois torneios 
esportivos. Em todas as suas atividades esportivas, a PACA promove uma filosofia 
centrada em Cristo e se esforça para desenvolver o caráter cristão. 
 
ATIVIDADES DE SALA DE AULA 
Cada matéria tem uma série de atividades sociais e de arrecadação de fundos ao 
longo do ano. Os fundos arrecadados por cada turma devem ser usados para 
atividades aprovadas e patrocinadas pela escola/turma. Todas as atividades extras 
do aluno devem ser aprovadas pela liderança, incluindo dias de roupas elegantes, 
festas de turma, uso das instalações, etc. Esta aprovação deve ser obtida com 
bastante antecedência da atividade proposta. Todas as atividades de arrecadação de 
fundos devem ser aprovadas pelo Grêmio Estudantil por meio do representante da 
turma. As aulas sociais são consideradas uma atividade escolar se os pais forem 
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notificados, seja por meio do PACA Weekly ou alguma outra comunicação por 
escrito. 
 
CLUBES 
Sempre que houver alunos suficientes interessados em formar um clube (como um 
clube de xadrez ou de informática) e um conselheiro estiver disponível, a liderança 
trabalhará para iniciar esse clube. A iniciativa, porém, fica com os alunos. 
 
CARÁTER PRIMEIRO “CHARACTER FIRST”  
Os alunos do ensino fundamental participam do programa Character First, que inclui 
montagens e pequenos grupos, com foco em temas mensais de caráter. 
 
CONCURSO DE LEITURA 
Como forma de incentivar os alunos a ler, realizamos um concurso de leitura de um 
mês no Ensino Fundamental I durante o primeiro semestre. 
 
PROGRAMA DE NATAL 
O programa de Natal acontece em uma tarde de sábado durante o mês de 
dezembro. A presença é obrigatória para todos os alunos da Pré-escola e do Ensino 
Fundamental. Uma camiseta especial do Programa de Natal será feita para todos os 
alunos da Pré-escola e do Ensino Fundamental I - a taxa da camiseta será adicionada 
à mensalidade de dezembro. 
 
FEIRA DE CIÊNCIAS E EXPOSIÇÃO DE ARTE 
Durante o segundo semestre, os alunos da pré-escola ao oitavo ano mostram o 
trabalho que fizeram nas aulas de Ciências e Artes. Os pais e amigos são 
incentivados a ver o que os alunos trabalharam arduamente para produzir. A 
presença é obrigatória para alunos da Pré-escola ao 8º ano e para alunos do Ensino 
Médio nos cursos de Arte. Uma nota será determinada para os alunos com base em 
sua participação. 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
Celebrando as Nações é o Festival Internacional Anual da escola. Envolve toda a 
nossa escola (professores, alunos e pais) e é centrado na celebração da diversidade 
de Deus em nossa comunidade. O evento envolve cultura, comida e diversão e tem 
como objetivo a arrecadação de fundos para uma ampla variedade de organizações 
sem fins lucrativos. A presença é obrigatória para todos os alunos. Este evento 
exemplifica nossa missão de capacitar nossos alunos a fazer a diferença em sua 
sociedade a partir de hoje! Os ingressos de aluno com desconto serão adicionados às 
contas mensais. 
 
 
EXCURSÕES  
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Cada matéria tem direito a uma excursão com orientação educacional por semestre. 
Cada viagem deve ser liberada pela liderança. Para ir, você deve entregar um 
"formulário de permissão para excursão" assinado por seus pais. As regras da escola 
continuam a ser aplicadas quando os alunos estão em viagens de campo. Todos os 
alunos devem usar cinto de segurança ao andar de ônibus, de acordo com a lei 
federal. Ao viajar de ônibus para ir e voltar de qualquer evento escolar, os alunos só 
podem ouvir música se estiverem com fones de ouvido. Alto-falantes portáteis não 
são permitidos em nenhuma viagem. Meninos e meninas não podem sentar-se 
juntos no ônibus, a menos que sejam irmãos. Os alunos do Ensino Fundamental 
devem sair e retornar à escola quando fizerem uma excursão escolar. 
 
FORMATURA 
A formatura é o evento culminante oferecido aos formandos pela escola. A taxa de 
formatura de R$ 190 por mês, será cobrada no último ano do aluno, sendo a maior 
parte utilizada pela turma do último ano para financiar a ocasião. 
 
Eles submetem os nomes dos possíveis oradores à aprovação da liderança. A turma 
do 2º ano EM auxilia fornecendo assistentes para a cerimônia e auxiliares para a 
recepção. Os requisitos para a formatura encontram-se na sessão “INFORMAÇÕES 
ACADÊMICAS”. 
 
JANTAR A LUZ DE VELAS 
Durante muitos anos, a turma júnior organiza e oferece um jantar à luz de velas. O 
objetivo é triplo: ganhar dinheiro para financiar o Retiro Junior/Sênior, ensinar 
nossos alunos a trabalharem juntos por um objetivo comum e proporcionar uma 
noite elegante de jantar para alunos do E.F. II e E.M., ex-alunos e pais. 
 
RETIRO JUNIOR/SÊNIOR  
Todos os anos, em maio, a turma do 2º ano EM patrocina um retiro para 
homenagear os formandos e para se despedir deles. Os “Juniores” são responsáveis 
por organizar as atividades e um momento de bênção. 
 
VIAGEM DA TURMA SÊNIOR 
A viagem da turma do último ano é um dos destaques da experiência do Ensino 
Médio. Os formandos são responsáveis por todas as despesas da viagem. Eles devem 
ter o dinheiro antes de sair para a viagem. O professor da sala será um dos 
acompanhantes; a liderança toma a decisão final em relação a quaisquer outros 
acompanhantes. Essa viagem ocorre tradicionalmente no início do segundo 
semestre. 
 
 
LIDERANÇA DO ALUNO  
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O Grêmio Estudantil (frequentemente denominado STUCO) é um órgão 
representativo eleito pelos alunos para reger os assuntos estudantis dentro dos 
parâmetros estabelecidos pelo Grêmio e pela liderança. Os cargos da STUCO do 
Ensino Médio são: presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, coordenadores 
de vida social, coordenadores de vida espiritual, coordenador de mídia. 
 
O STUCO do Ensino Fundamental II (6° ao 8° ano) tem uma estrutura semelhante. 
 
Oficiais de turma: cada turma do Ensino Médio seleciona representantes de turma 
que trabalham juntos como uma equipe para organizar eventos de turma e 
atividades sociais. As eleições de cada turma são realizadas durante a terceira 
semana de aula e incluem os seguintes cargos: Presidente, Vice-presidente, 
Tesoureiro, Secretário, Coordenador de Vida Espiritual, Coordenador de Mídia e 
Presidente Social. Qualquer aluno em uma função de liderança (como NHS, StuCo, 
oficial de turma, capitães de esportes, etc.) que tenha infrações disciplinares sérias 
ou repetitivas será convidado a renunciar ao cargo. 
 
ATIVIDADES SOLIDÁRIAS  
Os alunos terão oportunidades coletiva e individualmente ao longo do ano para servir 
aos necessitados. 
 
COMPETIÇÕES E VIAGENS EXTRACURRICULARES  
A participação em atividades extracurriculares, viagens e competições é um 
privilégio. Para ser elegível, a família do aluno deve estar em dia com seus 
pagamentos e o aluno deve atender aos padrões de elegibilidade atlética descritos 
abaixo. Como os ingressos para viagens costumam ser comprados com bastante 
antecedência, os organizadores da atividade verificarão a elegibilidade dos alunos 
antes de comprar ingressos. 
 
 

POLÍTICAS ESPORTIVAS 
 
A filosofia esportiva de uma escola cristã, que visa honrar a Jesus Cristo, é ajudar os 
alunos a amadurecer em sua caminhada cristã e espírito esportivo, bem como buscar 
a excelência em habilidades físicas. Ela envolve: 

• Uma subordinação das preferências individuais para o bem-estar dos outros 
membros da equipe e da equipe como uma unidade 

• Bom condicionamento físico 
• Respeito adequado pela autoridade dos técnicos e oficiais 
• Crescimento em ser magnânimo na vitória e gracioso na derrota 
• Compromisso de sempre jogar dentro das regras 
• Perseverança 

 
O departamento de esportes da PACA tem como objetivo nutrir tal filosofia na mente 
e no coração de cada atleta cristão que participa do programa de educação física. 
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Para que os alunos participem do programa de esportes após as aulas da PACA, os 
alunos e os pais devem ler e assinar o Manual Esportivo da PACA. 
 
Atletas cujo comportamento viole os princípios aqui declarados podem perder o 
privilégio de representar a escola em atividades extracurriculares e/ou outras honras. 
 
Elegibilidade para esportes 

1. Todos os alunos começarão no início do ano letivo elegíveis para a 
participação esportiva. 

2. Após receberem qualquer boletim (semestral ou trimestral), não são elegíveis 
para participar dos jogos os alunos do 9º EF ao 3º EM que têm 2 ou mais Fs 
ou uma média abaixo de 73% para o Ensino Fundamental (6° ao 8° ano) e 
70% para o 9º ano EF ao 3º EM. Se, nos primeiros 10 dias letivos após o 
término do período de avaliação, o aluno elevar sua nota aos padrões de 
elegibilidade, ele se tornará elegível para competições esportivas. Se um aluno 
não aumentar sua nota acima dos padrões de elegibilidade após os 10 dias 
letivos designados, ele não terá permissão para praticar nem viajar com a(s) 
equipe(s) pelo restante do período de avaliação. Na conclusão de cada 
período de avaliação, um aluno inelegível é reavaliado para elegibilidade. (Os 
requisitos de qualificação para esportes são adicionais aos requisitos do 
programa PASS.) 

3. Inelegibilidade/ Reelegibilidade começa no dia seguinte ao da emissão dos 
boletins de notas. 

4. Os alunos com necessidades de aprendizagem diagnosticadas que caem 
abaixo dos padrões de elegibilidade podem ser autorizados a continuar a 
participar em esportes interescolares (a ser decidido caso a caso), desde que 
eles não percam nenhuma tarefa de casa e recebam a aprovação de a 
liderança após consulta com os professores do aluno. 

5. Para ser elegível para participar de qualquer prática esportiva após as aulas, o 
aluno deve estar em aula por pelo menos 4 períodos do dia. Qualquer atleta 
que se ausentar em qualquer parte do dia, por qualquer motivo, não poderá 
participar do jogo nesse dia. Ausências causadas por situações de emergência 
ou circunstâncias atenuantes serão revisadas pela liderança. (Os exemplos a 
seguir são o que são consideradas situações de emergência: apresentação no 
exército, morte na família, emergências médicas, emergências no trânsito.) 

6. Todos os atletas estão sob a autoridade do(s) técnico(s) supervisor(es). O não 
cumprimento das regras e procedimentos do(s) técnico(s) de supervisão pode 
resultar em saída da equipe. 

 
 
Torneios Esportivos 
Os atletas não poderão participar de torneios esportivos, se suas famílias estiverem 
em atraso com as mensalidades. 
 
Uso de equipamento EF 
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Os alunos não têm permissão para usar o equipamento de Educação Física sem 
permissão e supervisão adequada de professor/instrutor/técnico de EF. 
 
Escritório de EF 
Os escritórios são para uso dos professores. Ninguém deve entrar ou usar os 
escritórios sem permissão. 
 
Regra de Luta 
Qualquer um que ataca com chute ou com o punho aberto ou fechado será expulso 
da competição da liga durante toda a temporada (Regra da Liga). 
 
Respeito pela Autoridade 
Nenhum técnico, jogador ou torcedor deve atacar verbal ou fisicamente um árbitro, 
jogador, técnico ou não participantes. Os torcedores não podem entrar na quadra ou 
campo sem permissão de um técnico, árbitro ou diretor esportivo. Qualquer dúvida 
ou preocupação deve ser direcionada ao Diretor Esportivo da PACA ou representante 
designado. 
 
Requisitos para uma Letra “P” 
Todos os atletas que terminam a temporada em boas condições com a equipe e o 
técnico, devem receber um certificado. Além disso, os atletas podem receber uma 
letra "P" ou um distintivo se eles jogam em aproximadamente 50% do tempo de 
jogo de todos os jogos e o técnico acreditar que eles merecem tal prêmio. 
 
Horários de treino 

1º treino  15h35 - 16h40 
2º treino  16h45 - 17h50 

 
 
Todos os alunos devem sair do campus até às 18h00. 
 
A liderança reserva o direito de revogar o privilégio dos alunos de permanecer em 
campus após as 15h30.  
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETORIA E EQUIPE DA PACA - 2022/2023 
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MEMBROS DO CONSELHO 
Presidente:   Joseph Arthur  
Vice Presidente:   Danny Woods 
Secretário:   Andrew Lorimer 
   Nathan Fray 
   Fabio Marques 
   Felipe Liu   
          
LIDERANÇA 
Superintendente:   John Nelson 
Diretora do Programa Brasileiro:   Ana Lúcia Soldi 
Diretor do 6o EF ao 3o EM:   Josh Stockment 
Diretora da Pré-escola ao 5o EF:  Brenda Stockment 
Diretor de Desenvolvimento:   Kevin Flurry 
Directora de Operações:              Ricardo Silva 
Diretora de Atendimento ao Membro: Luana Sousa 
 
EQUIPE DOCENTE 
Pré-escola:   Daniela Kamachi 
 
Infantil e Fundamental (Elem): 
Pré-escola   Gabriela Freitas 
1º ano   Isabel Nascimento 
2º ano   Barbara Assis 
3º ano   Jill Arthur 
4º ano   Camila Pastor 
5º ano   Emily Flores 
 
Fundamental (MS): 
6º ano   Joel Rast 
7º ano   Susie Zuercher 
8º ano   Jodie Greve 
 
Professores de sala do Ensino Médio (HS): 
9º ano   Jeremy Davis 
1º ano   Mindy Swisher 
2º ano   Renata Portella 
3º ano   Silvano Kubo 
 
Professores do Programa Brasileiro: 
Química   Mônica Faria 
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Geografia MS & HS      Silvano Kubo  
Hist/Geografia MS & HS   Anna Lucia Adamovicz  
Port. Elementary             Cristina Mariani  
Port. MS & HS             Renata Portella 
Port. Elem, MS & HS   Fernanda Cirino 
Port. Elementary    Thaís Silva 
Port. Elementary    Ana Paula Lima 
Port. Elem & MS    Adriana Silva 
Matematica & Ciência   Valeria Freitas 
 
Professores do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e Médio e Áreas Especializadas 
de Serviço: 
Bíblia:      Grace Chung 

 Susie Zuerhcer 
 Nanin Kayayan 
 Jeremy Davis 
 Mindy Swisher 
 Silvano Kubo 

Matemática:      Anthony Njoku 
Jodie Greve 
Valéria Freitas 

Ciências:    Brian Zuercher 
   Susie Zuercher 
   Monica Faria 
   Anthony Njoku 
Inglês:       Jeremy Davis             

         Mindy Swisher 
 Jodie Greve 
 Joel Rast                      

Estudos Sociais:    Josh Stockment 
  Silvano Kubo 

   Joel Rast 
  Anna Lucia Adamovicz 

Espanhol:                                    Leda Sanchez 
Educação Física:      Eliana Castanho 
Artes:   Guilherme Lima 
Computador:   Lilian Pedrozo 
Música:      Wesley Penteado 
Diretor Esportivo:   Renato Sousa            
Coordenadora da Biblioteca:     Desirèe Martins 
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Coordenadora de Currículo:   Monica Faria 
Professora de Educação Especial:  Viviane Souza 
Psicóloga:   Luana Sousa 
Conselheira Orientadora:   
Equipe de Apoio:                 Vanessa Flurry 

 Lilian Pedrozo 
 Eliana Rocha 

Renata Gomes 
Bianca Costa 
Fiona Duncan 
Tereza Peron 
Katia Nakata 
Nanin Kayayan 

 
Equipe de Escritório: 
Recepcionista:   Raquel Amorim 
Secretária Executiva:   Susana Mendonça Okada 
Secretária do Pre-K – 5o ano EF:  Cíntia Kühn 
Secretária 6º ano EF – 3º EM:     Vanusa Abreu 
Secretária do Currículo Brasileiro:   Alice Sena 
Finanças/ Assistentes de RH:             Valéria Freitas 

 Annelise Liu 
 Glaucia Dawel 

                                                Ivana Silva 
Assistente de Marketing:   Rosa Tanaka 
Enfermeira:   Marcia Kunihiro 
Supervisor de Segurança Escolar:  Jaime Nascimento 
Suprimentos e Compras:   Verônica Domingues 
Assistente Administrativo:    Alberto Brainer 
Administrador de Rede:   Rafael Bodri 
Analista de Suporte de TI Jr.:   Mynoro Kaneco 
Coordenadora de Admissões:   Bianca Baldacci 



P A N  A M E R I C A N  
C H R I S T I A N  A C A D E M Y

RUA CASSIO DE CAMPOS NOGUEIRA,  393
JARDIM DAS IMBUIAS
04829-310 SÃO PAULO,  SP BRASIL
TEL:  +55-1 1-5929-9500
EMAIL :  INFO@PACA.COM.BR
WWW.PACA.COM.BR
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