CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
POSTURA DE ESTUDANTE
 Participação adequada nas aulas e demais atividades escolares.
 Respeito às normas disciplinares.
 Respeito a colegas, professores e demais membros da comunidade.
 Respeito às instalações e aos recursos oferecidos pela escola.
 Assiduidade e pontualidade.
AUTONOMIA DE ALUNO
 Capacidade de resolução de problemas.
 Estabilidade emocional.
 Capacidade de adaptação a diferentes costumes.
 Saber reivindicar de maneira polida e clara suas necessidades.
 Capacidade de suportar e lidar de forma construtiva com os limites e com as frustrações.
APROVEITAMENTO ACADÊMICO
Espera-se do estudante:
 Cumprimento dos trabalhos e lições de casa.
 Atenção e compromisso com as propostas escolares.
 Disponibilidade de aprimorar a língua inglesa.
PARCERIA ESCOLA-FAMÍLIA-ALUNO
 A clara sintonia entre as atitudes da escola, da família e dos alunos é imprescindível para atingir os objetivos esperados pelo
programa;
 Ao efetuar a inscrição, a família se vincula a um conjunto de decisões institucionais, devendo respeitá-las e acatá-las;
 Com relação à organização e ao desenvolvimento do Programa Internacional, é condição para participar do programa:
a) O aluno deve embarcar no Brasil e retornar do Canadá junto com o grupo, ou seja, estar no bloqueio aéreo coletivo.
b) Não será permitida a compra de passagem aérea com o uso de milhas nem desmembramento do trecho da mesma.
c) O aluno deverá viajar desacompanhado da família e assim permanecer durante toda a duração do programa no Canadá.
d) O aluno poderá ser desligado do Programa a qualquer momento, caso as expectativas de conduta de participação não sejam
cumpridas, bem como envolvimento com bebida alcoólica, drogas e cigarro; ficando a família responsável por todas as
consequências financeiras sejam elas aéreas ou terrestres, bem como do programa acadêmico, estando sujeita às multas e taxas
impostas por cada empresa terceirizada. Neste caso, o aluno retornará do Canadá sozinho no próximo voo disponível.
e) O aluno deverá estar com sua participação recomendada pela equipe do Colégio Maria Imaculada, além da opção da família.
f) A família deverá estar em dia com a mensalidade escolar.
ESTOU CIENTE DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Nome do aluno: _________________________________________ série: ________
Nome do responsável: ________________________________________________
Assinatura do responsável: _____________________________________________
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