
Welcome Dear Students!

Tânia Castro – English Teacher



#SOMETIPS#

 HAVE A DICTIONARY ENGLISH-PORTUGUESE!
- Ter um dicionário inglês – português.

 Download/Baixar APP Bernoulli Play -
- Bplay / http://play.bernoulli.com.br/#

 https://www.linguee.com.br/

 APPs
- Duolingo
- Unlock your brain
- Lingua.ly
- Busuu

http://play.bernoulli.com.br/
https://www.linguee.com.br/


DIREITOS E DEVERES

Students’ Rights and Duties

 Direitos dos alunos / Student’s Rights
• Have the guarantee of a quality education
- Ter garantia de um ensino de qualidade.

• Enjoy equal attendance and treatment
- Usufruir de igualdade de atendimento 

e tratamento.

• Know the calendar, evaluation system
and the rules of conduct of the High School
- Conhecer o calendário, sistema de avaliação 
e as normas de comportamento do Colégio.



DIREITOS E DEVERES

Rights and Duties

 Direitos dos alunos / Student’s Rights
• Be respected in the condition of human being
not suffer any kind of discrimination as a result of
physical, ethnic, creed, sex, ideology, 
political preference, partisan or any other.
Ser respeitado na condição de ser 
humano e não sofrer qualquer tipo de
discriminação, em decorrência de diferença 
física, étnica, credo, sexo, ideologia, preferência 
política, partidária ou quaisquer outras.

• Being treated courteously by 
colleagues, staff and faculty of the school.
Ser tratado com cortesia pelos colegas, 
funcionários e corpo docente da escola.



DIREITOS E DEVERES

Rights and Duties

 Direitos dos alunos / Student’s Rights
• Guarantee of the return of school works and evaluation computed 
in your note.
- Garantia da devolução de trabalhos e avaliação computados
em sua nota.

• State your doubts and ask the teacher
explanations.
- Expor suas dúvidas e solicitar ao professor
explicações relativas à matéria.

• Take note of your grades and tests.
- Tomar conhecimento de suas notas e avaliações.

• Have in the High School the necessary conditions for the studies
- Ter no Colégio condições necessárias aos estudos.



DIREITOS E DEVERES

Rights and Duties

 Deveres dos alunos / Student’s Duties
• Attend, with assiduity and punctuality, classes and 
other school activities.
- Frequentar, com assiduidade e pontualidade, aulas 
e demais atividades escolares.

• Attend at the School properly
uniformed.
- Apresentar-se no Colégio devidamente 
uniformizado.

• Do all the tasks requested by the teacher.
- Fazer todas as tarefas solicitadas pelo professor.



DIREITOS E DEVERES

Rights and Duties

 Deveres dos alunos / Student’s Duties
• Have the necessary school materials.
- Possuir material didático necessário.

• Communicate the School the reason
of any faults.
- Comunicar ao Colégio o motivo de 
eventuais faltas.

• Respect disciplinary norms*.
- Respeitar normas disciplinares.



DIREITOS E DEVERES

Rights and Duties

 Deveres dos alunos / Student’s Duties
• Give the family correspondence from the School.
- Entregar à família correspondências do Colégio.

• Ensuring the cleanliness and order of 
the School.
- Zelar pela conservação da limpeza e 
ordem do Colégio.

• Stay within the classroom at intervals.
- Permanecer dentro da sala de aula nos intervalos.

• Stay in the College during the class period.
- Permanecer no Colégio durante o período de aulas.



DIREITOS E DEVERES

Rights and Duties

 Deveres dos alunos / Student’s Duties
• Promote unity and integration among colleagues.
- Promover a união e integração entre colegas.

• Present the school card at the entrance
of the College.
- Apresentar o cartão escolar na portaria do
Colégio.

• Respect everyone and demand equal 
respect as a colleague and student.
- Respeitar todos e exigir igual respeito como 
colega e aluno.



DIREITOS E DEVERES

Rights and Duties

 Deveres dos alunos / Student’s Duties
• Collaborate for the good progress of the classes.
- Colaborar para o bom andamento das aulas.

• Follow school schedules.
- Cumprir horários das atividades escolares.

• Do not use cell phones at school*.
- Não usar celular na escola.



Thanks! Let’s have a great year!

Tânia Castro – English Teacher


