
Centre Pauline-Julien 
Código de vida 

 
1. HARMONIA 
 
Para que a nossa escola seja um local agradável a todos, pedimos para tomar o máximo cuidado possível com as 
pessoas, seus bens e também com os materiais do Centro. 
 

As atitudes e linguagens excessivas não serão aceitas no Centro 
 

2. CIVILIDADE 
 

2.1 Todos se encaminham de forma educada e respeitosa com  todos os colaboradores do Centro e com os outros 
 alunos. 

2.2 Nenhuma agressividade, seja ela verbal ou física,leve ou grave será aceita.  A insolência, o desprezo, o 
 desrespeito, a grosseria, a indecência, a chantagem, as ameaças e o preconceito racial ou sexual não são 
 tolerados. 

2.3 O aluno participa ativamente no seu projeto de aprendizagem. 
2.4 Todos os usuários são responsáveis por manter o ambiente e o material limpos e em bom estado. 
2.5 O sistema de alarme só é ativado em caso de urgência. O seu uso indevido poderá acarretar à uma queixa 

 criminal contra o estudante responsável, que deverá arcar com os gastos e danos causados pela ativação do 
 alarme falso. 

 
3. REGRAS DE FUNCIONAMENTO 
 

3.1 Nenhuma declaração falsa será admitida. 
3.2 Respeitar o horário escolhido.  Para qualquer alteração de horário, encaminhe-se à secretaria. 
3.3 Justificar as faltas ou atrasos na secretaria, por telefone ou pessoalmente, antecipadamente ou quando voltar  

às aulas. 
3.4  Utilizar-se de meios não autorizados a fim de burlar o resultado de um exame o levará a um grande problema. 
3.5 Desligar o celular e o bip antes de entrar na sala de aula ou na biblioteca. 
3.6 Obter a autorização do Centro antes de afixar ou de solicitar algo na escola. 

 
4. SÉGURANÇA 
 

4.1 Somente os alunos, os colaboradores e as pessoas autorizadas podem circular no Centro. 
4.2 Ao som do alarme, seguir as indicações de seu professor. O processo de evacuação do Centro está fixado em 

cada classe. 
4.3 Informar imediatamente à secretaria qualquer incidente ocorrido no Centro. 
4.4 Os alunos respeitam as condições de vida, não aceitando o roubo, a droga e as armas. 

 
5 RÉCUPÉRAÇÃO 
 

5.1 Utilizar os recipientes verdes nas classes somente para a reciclagem de papel limpo. 
5.2 Utilizar os recipientes na sala dos alunos para a reciclagem das embalagens em vidro, metal ou plástico. 
 
Reconheço ter lido este código de vida e me comprometo a respeitá-lo. 

 
 
__________________________                 _________________________ 

Nome do Aluno                      Assinatura do aluno 
 


