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Olá!

Você está recebendo o Manual do Aluno 2020. 
Ele foi elaborado para facilitar o entendimento 
da vida acadêmica e a participação de todos os 

envolvidos no processo educacional. O conteúdo 
aqui disponibilizado é um resumo das principais 

informações, normas e diretrizes da Fundação 
Instituto de Educação de Barueri.

Todos nós somos responsáveis pela construção 
do ensino no município e a FIEB faz parte disto. 

Aproveitamos o momento para agradecer a confiança 
em nós depositada. Temos certeza de que juntos 

estaremos preparando cidadãos fortes e prontos para 
o futuro!

Luiz Antonio Ribeiro
Superintendente FIEB

Mensagem do
Superintendente
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Sobre a 
Fundação

01
Anos de trabalho intenso e aprimoramento 
permanente de processos e serviços 
fi zeram da FIEB uma referência do ensino 
municipal, reforçando nossos valores, missão 
e compromisso com a população de Barueri. 

Conheça aqui um pouco mais da nossa 
história!
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Sobre a Fundação

1.1 A FIEB hoje

A Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, autarquia da 
Prefeitura Municipal, é responsável por administrar e manter exce-
lência no funcionamento de nove Unidades Escolares, dentre elas 
três Escolas de Ensino Fundamental Médio e Técnico, que oferecem 
Educação Básica do 1º Ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do 
Ensino Médio e seis Escolas Técnicas, com Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio (integrada e modular), num total de 23 cursos, 
além de um Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do Cursinho 
FIEB - curso preparatório para Vestibulares.

CORPO DIRETIVO
Atualmente, o corpo diretivo da FIEB é composto 
pela seguinte estrutura:

Superintendência
Chefia de Gabinete - GAB
Diretoria de Gestão Educacional - DGE
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
Diretoria de Assuntos Jurídicos - DAJ
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI
Diretoria de Patrimônio e Manutenção - DPAM
Controladoria e Planejamento Estratégico

CONSELHO CURADOR
O conselho curador é composto por membros 
representantes:

Secretaria de Educação
Conselho Municipal 
Poder Executivo
Corpo Docente
Corpo Discente
Corpo Administrativo
Representante da Sociedade Civil
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Sobre a Fundação

VALORES
Ética, excelência, inovação, foco do cliente, 
sustentabilidade, comprometimento, colaboração 
e consciência pública.

VISÃO
Ser referência em Ensino Público, gerando valor 
aos nossos alunos, por meio de um ensino de 
qualidade internacional.

MISSÃO
Oferecer as melhores soluções de ensino, 
preparando nossos alunos para as novas demandas 
de conhecimento. 
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Sobre a Fundação

1.2 A História da FIEB

Há 26 anos a FIEB prepara o aluno para se inserir no mercado 
de trabalho, na sociedade e para dar sequência aos estudos na 
universidade. Nossa atuação envolve o acolhimento de toda a 
comunidade e apoio ao desenvolvimento local. Conheça esta 
trajetória de iniciativa, trabalho, transparência e inovação.

4 NOVAS UNIDADES
No ano seguinte, a 
excelência da FIEB se 
expande. Foram criadas 
mais 4 Unidades de Ensino: 
Jd. Maria Cristina, Jardim 
Mutinga, Parque Imperial e 
Parque Viana.

FIEB ENGENHO NOVO
Em 2009, foi a vez  da 
criação do  ITB Profª. 
Maria Sylvia Chaluppe 
Mello, localizado no bairro 
do Engenho Novo.

CURSINHO FIEB
Em 2013, o Cursinho, 
antes mantido pela 
Prefeitura, passou 
a ser administrado 
pela Fundação.

POLO UAB
A FIEB firma parceria 
com o Governo 
Federal, tornando-se  
polo da Universidade 
Aberta do Brasil 
– UAB.

2009

2013 2014

2010

20192020
EXPOTEC 2019
A terceira edição da 
EXPOTEC foi a maior feira 
técnica da Região Oeste, 
atingindo um público de 
mais de 17 mil visitantes.

EDUCAÇÃO COMO 
LEGADO
Expansão do compromisso 
em formar cidadãos, 
despertar habilidades  e 
orientar os alunos para a 
descoberta de uma vocação.
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Sobre a Fundação

INAUGURAÇÃO
A FIEB é instituída em 
1994, por meio da Lei 
Municipal nº 883, com o 
objetivo de criar, organizar, 
instalar, fazer funcionar  e 
manter ensino  de quali-
dade  à comunidade.

FIM DA MENSALIDADE
A FIEB alcança o nível de 
educação gratuita em 
todas as modalidades  de 
ensino, ficando os alunos 
isentos de mensalidades.

FIEB JARDIM BELVAL
A FIEB torna-se 
responsável pela 
administração do 1º 
Instituto Tecnológico de 
Barueri, o ITB Brasílio 
Flores de Azevedo.

FIEB JARDIM PAULISTA
A FIEB continua sua 
ampliação dos serviços 
oferecidos  e cria um 
novo ITB: Prof. Munir José, 
localizado no Jardim 
Paulista.

FMB
A fim de habilitar 
a comunidade 
em Nível Superior, 
inauguramos a 1ª 
Faculdade Municipal 
gratuita de Barueri.

REESCREVENDO A HISTÓRIA
- Renovação da estrutura 
organizacional
 - Reforma das Unidades 
Escolares
 - Melhoria da infraestrutura
 - Revisão e atualização das 
práticas pedagógicas.

1994 2001

20062007

20182019

20172016

NÚCLEO DE APOIO FISCAL
Em parceria com  a Receita 
Federal,  a FIEB inaugura o 
Núcleo de Apoio Fiscal, no 
Ganha Tempo. Em poucos 
meses, o NAF atinge o recorde 
de atendimentos do país.

FIEB ALDEIA  
DA SERRA
Em 2019 a FIEB 
inaugura mais uma 
unidade, agora no 
bairro Aldeia da 
Serra.
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Sobre a Fundação

1.3.1 Educação Básica

A FIEB atende alunos da Educação Básica desde o 1º ano do Ensino 
Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio regular nas unidades 
Alphaville (Prof.ª Maria Theodora Pedreira de Freitas), Jd. Maria Cristina 
(Prof.ª Dagmar Ribas Trindade) e Cristina Goldstein (Aldeia da Serra).

1.3.2 Ensino Técnico 

A FIEB oferece 23 cursos técnicos em educação profissional de nível 
médio em 7 de suas unidades nas formas:
- Integrada: Ensino Médio integrado à Educação Profissional – 
duração de 3 anos;
- Concomitante: Ensino Técnico para aqueles que cursam a 2ª ou a 
3ª série do ensino médio e desejam fazer o curso técnico à noite – 
duração de até 1 ano e meio;
- Subsequente: para candidatos que já tenham concluído o Ensino 
Médio – duração de até 1 ano e meio.

1.3.3 Cursinho FIEB

O Cursinho FIEB destina-se aos estudantes regularmente matriculados 
na 3ª série do Ensino Médio ou que já o tenham concluído. O curso 
é totalmente gratuito e oferece aulas dinâmicas, com metodologias 
diferenciadas para melhor compreensão dos conteúdos exigidos 
nos exames das maiores universidades brasileiras. As aulas ocorrem 
intensivamente aos sábados, em período integral (manhã e tarde) e 
extensivamente de 2ª à 6ª feira no período noturno.

1.3.4 Polo UAB

A UAB - Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por 
universidades públicas que oferece cursos de nível superior para 
camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 
universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância.

1.3 Modalidades de ensino oferecidas na FIEB
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Sobre a Fundação

1.4 Cursos Oferecidos pela FIEB

UNIDADE CURSOS

Aldeia da Serra - Ensino Médio

Alphaville

- Ensino Fundamental e Médio
- Serviços Jurídicos

- Cursinho FIEB
- UAB

Jardim Maria Cristina - Ensino Fundamental e Médio

Jardim Belval

- Edificações
- Eletroeletrônica
- Informática
- Telecomunicações
- Manutenção e Suporte em Informática

 Jardim Paulista

- Administração
- Recursos Humanos
- Rede de Computadores
- Secretariado
- Segurança do Trabalho

Engenho Novo

- Enfermagem
- Farmácia
- Informática para Internet
- Química
- Análises Clínicas

Jardim Mutinga

- Administração
- Design de Interiores
- Publicidade
- Logística

Parque Imperial - Logística
- Manutenção e Suporte em Informática

Parque Viana

- Contabilidade
- Finanças
- Hospedagem
- Informática
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Sobre a Fundação

1.5 Forma de ingresso

O ingresso nas Unidades Escolares da FIEB ocorre no 1º e 2º semestre, 
de acordo com as normas estabelecidas em Edital publicado, semes-
tralmente, no Jornal Oficial do Município e no site da FIEB.

1.6 Horário de Funcionamento das 
Unidades da FIEB

Educação
Básica

Ensino
Técnico Cursinho

Manhã 07h às 12h20 07h às 12h20 
07h às 13h10

08h às 17h 
(aos sábados)

Tarde 12h45 às 18h05 12h30 às 18h40
13h20 às 18h40 ---

Noite --- 19h às 23h 19h às 22h45 
(segunda a sexta)
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Orientações 
Gerais

02
Orientações 
02
Orientações 
Aqui vamos apresentar informações sobre 
a Instituição, normas acadêmicas e de 
condutas, indicações sobre procedimentos 
e tudo o que você precisa saber sobre a 
estrutura da FIEB.
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Orientações Gerais

2.1 Saúde e medicamentos

Os alunos doentes e/ou portadores de doenças 
infectocontagiosas deverão ficar em casa, evitan-
do, assim, possíveis contágios. O retorno do aluno 
deverá ser acompanhado do atestado médico e 
uma justificativa junto à orientação educacional. 
É importante salientar que tal conduta é adotada 
para todos os alunos.

Caso o aluno necessite tomar medicamentos no ho-
rário escolar, o responsável deverá enviar na agenda 
a receita médica e bilhete detalhando horários e 
procedimentos.

2.2 Reuniões de pais
A cada final de trimestre são realizadas Reuniões de 
Pais/Alunos, nas quais a presença do responsável 
pelo aluno menor de idade é mandatória. Caso não 
seja possível comparecer, procure a escola e faça 
sua justificativa junto à Coordenação Pedagógica 
ou Orientação Educacional.

Através do #souResponsável, é possível obter as 
datas, pauta e acesso ao boletim do aluno. Havendo 
necessidade da orientação individualizada, o respon-
sável deverá  agendar reuniões com a Orientação 
Educacional da Unidade.

2.3 Material escolar
O material escolar exigido em lista, incluindo os livros 
didáticos e paradidáticos (Ensino Fundamental e 
Médio Regular), serão indispensáveis em sala de 
aula, sendo obrigatório ao aluno portá-lo diariamen-
te ou quando solicitado pelo professor.
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Orientações Gerais

O aluno é responsável pelo seu material e perten-
ces, não cabendo à escola a responsabilidade pela 
perda dos mesmos. Não será permitido entregar 
material, trabalho escolar e lanche para qualquer 
aluno em qualquer ano/série na portaria da escola 
ou em sala de aula, com exceção de casos devida-
mente justificados junto à Orientação Educacional 
ou à Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar.

2.4 Saída antecipada

Somente a Gestão Escolar poderá autorizar a dis-
pensa antecipada do aluno, mediante pedido por 
escrito dos pais ou responsáveis (confirmado por te-
lefone pelo Orientador Educacional).

A saída do aluno da sala só poderá acontecer com a 
permissão do professor.

2.5 Uso de aparelhos eletrônicos

Na Educação, a tecnologia está cada vez mais pre-
sente, porém, quando usados em sala de aula, os 
celulares acabam tirando o foco do aprendizado. 
Desta forma, o uso de aparelhos eletrônicos somen-
te é permitido para fins pedagógicos.

2.6 Atendimento domiciliar
Tem direito ao atendimento domiciliar  e hospitalar 
o aluno amparado pela Lei 13.716/18, pelo Decreto Lei 
nº 1044/69, e pela Lei Federal nº 6202/75, que facul-
ta às gestantes, a partir do oitavo mês de gravidez 
mediante atestado médico, por um período de até 
90 dias.
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Orientações Gerais

2.7 Uniforme escolar

O uniforme oficial da FIEB poderá ser adquirido na Associação de Pais 
e Mestres - APM das unidades escolares. O aluno que não adquirir o 
uniforme deverá utilizar camiseta branca sem estampas e calça jeans.

Não será permitida a entrada de alunos com uniformes alterados, 
desbotados, cortados ou rasgados.

O uso do uniforme se faz necessário para qualquer atividade exer-
cida dentro da escola, ou quando o aluno estiver representando a 
instituição.

Aula Regular

Aula em Laboratório Aula de Educação Física

É obrigatório o uso de avental 
para a prática de atividades 
no Laboratório.

É obrigatório o uso de tênis.
Não é permitido uso de piercing, 
brincos grandes, anéis, relógios e 
correntes.
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Orientações Gerais

10

2.8 Matrículas 

Existem períodos determinados para a realização de 
matrículas. Perde o direito à vaga aquele que não 
efetuar a matrícula no período determinado.

Os alunos que deixarem de frequentar atividades 
escolares durante os dez primeiros dias letivos con-
secutivos ou por igual período durante o curso, sem 
motivo justificado, terão a matrícula cancelada.

No caso do aluno menor de idade, cabe ao respon-
sável a justificativa das ausências, sob pena de en-
caminhamento da informação ao Conselho Tutelar.

2.9 Sistema de avaliação

Para que a avaliação do aluno se constitua em um 
processo eficiente, serão adotados vários instru-
mentos de avaliação.

São avaliações:
I. Pelo menos uma prova obrigatória no trimestre 
para os cursos anuais e no semestre para os cursos 
semestrais do componente curricular, valendo de 0 
(zero) a 9 (nove) pontos;
II. Instrumentos diversificados de avaliação, pelo 
menos um, valendo de 0 (zero) a 7,0 (sete) pontos 
(trabalhos, provas, pesquisas, exposições, práticas 
em laboratório, etc.);
III. Avaliação atitudinal valendo 2,0 (dois) pontos.

Na avaliação atitudinal serão observados quatro 
eixos: autonomia, responsabilidade, postura e 
organização.
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2.9.1 O cálculo das médias

O resultado trimestral (organização anual) ou semestral (modular) 
será obtido pelo cálculo da média aritmética da soma resultante das 
avaliações obrigatórias e avaliações diversificadas somando-se aos 
pontos atribuídos na avaliação atitudinal.

A Média anual por componente curricular é resultado da média arit-
mética ponderada dos trimestres.

MT ou MS = ((MI + MII) / 2) + AT        

MS = Média semestral
MT = Média trimestral
MI = Média das avaliações do inciso I,
MII = Média das avaliações do inciso II;
AT = Avaliação Atitudinal

MÉDIA 
TRIMESTRAL /
SEMESTRAL

MA = (MT1º x 1) + (MT2º x 2) + (MT3º x 2) 
   5
MA = Média anual
MT = Média trimestral

MÉDIA
ANUAL

2.10 Prova substitutiva

Será concedida avaliação substitutiva somente em 
situações excepcionais e mediante análise e deferi-
mento do Orientador Educacional e Gestor Escolar 
Pedagógico.

2.11 Sistema de recuperação

A recuperação é contínua, integrada ao processo 
regular de aprendizagem. Sempre que o professor 
detectar que o desenvolvimento do aluno não está 
sendo satisfatório, será feito o devido registro no 
Diário de Classe.

10
10
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2.12 Trabalho de Conclusão de 
Curso - TCC

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é executa-
do como projeto escolar, objetivando a integração 
teoria e prática e o princípio da interdisciplinarida-
de. Ele contempla a aplicação dos conhecimentos 
adquiridos durante o curso.
Trata-se de um projeto de pesquisa que, com foco 
num determinado problema e objeto de análise, visa 
a elaboração, execução e produção de monografia. 
A metodologia a ser adotada leva em consideração 
a pesquisa de campo, o levantamento de problemas 
relativos às disciplinas objeto da pesquisa e possí-
veis soluções para os problemas detectados.

Caso o aluno não conclua o trabalho, será conside-
rado retido, devendo fazer matrícula para ter nova 
oportunidade de realizá-lo.

2.13 Estágio supervisionado

O estágio supervisionado é realizado de acordo 
com as disposições da legislação que constam no 
plano de estágio e é previamente aprovado pelo 
Coordenador de Curso. 
Ele pode ser realizado em empresas, órgãos e ins-
tituições cadastradas que tenham condições de 
proporcionar ao aluno experiências profissionais 
em situação real de trabalho na área em que estiver 
cursando.
Só pode estagiar o aluno regularmente matricula-
do e maior de 16 anos. O estágio supervisionado é 
uma atividade curricular obrigatória para os cursos 
da área da Saúde.

Trabalho de 
Conclusão 
de Curso
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2.15 Normas disciplinares

• Não serão permitidas brigas ou discussões 
dentro da escola ou em suas imediações, bem 
como desrespeito a colegas, funcionários e 
professores;

• A escola não se responsabiliza pelo porte e uso 
de qualquer tipo de aparelho eletrônico. 

• Com relação ao brinquedo, faz-se exceção 
o uso para alunos do 1º ao 5º Ano do Ensino 
Fundamental quando autorizado pelo professor 
na agenda escolar;

• Sugere-se que o aluno não venha com objetos 
de valor, pois a escola não se responsabiliza pelo 
desaparecimento dos mesmos;

• Não é permitida qualquer espécie de comerciali-
zação dentro da escola, exceto aquelas autoriza-

2.14 Aulas de Educação Física

A prática da Educação Física é componente curri-
cular obrigatório, integrada à Proposta Pedagógica 
da Escola e facultativa, em todos os níveis de ensino, 
aos alunos que:

• Comprovem exercer atividades profissionais em 
jornada igual ou superior a 6 horas;

• Tenham mais de 30 anos;

• Estiverem prestando serviço militar inicial ou 
que, em situação similar, estiver obrigado à prá-
tica da Educação Física;

• Estejam amparados pelo Decreto Lei nº 1044, de 
21/10/69.
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das pela Associação de Pais e Mestres - APM;
• Em conformidade com a Lei Federal Nº 9760/97, 

é proibido fumar nos recintos da escola.
• Durante o intervalo das demais turmas, os alunos 

em aula não podem sair da sala;
• O aluno deve contribuir para a conservação do 

patrimônio da escola;
• A utilização de mídias sociais para macular a 

imagem da escola, dos professores e de funcio-
nários sujeita o aluno às medidas previstas no 
Regimento Escolar e os seus pais ou responsá-
veis às medidas judiciais cabíveis ao caso.

Constituem deveres do aluno:
• Comparecer devidamente uniformizado e no 

horário;
• Possuir seu próprio material escolar e 

conservá-lo;
• Manter sempre a postura e a conduta respei-

tando as normas disciplinares;
• Apresentar tarefas e trabalhos solicitados pelos 

professores dentro do prazo estabelecido;
• Apresentar-se munido do material de laborató-

rio com avental e óculos de proteção (uso obri-
gatório) nos dias determinados.

É vedado ao aluno:
• Ausentar-se da escola sem autorização;
• Distribuir, produzir ou afixar, sem autorização 

da Gestão, cartazes, folhetos e demais materiais 
gráficos;

• Formar grupos ou promover algazarras e distúr-
bios nos corredores e pátios, bem como nas ime-
diações da escola;

• Comer em sala de aula;
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2.16 Representação estudantil

Desde 2015, os estudantes de cada unidade da 
Fundação se organizam em Grêmios Estudantis 
para dar voz às ideias, sugestões e críticas dos alunos 
junto à gestão administrativa. Além de representar 
os primeiros passos na vida social, cultural e política
dos estudantes, através do Grêmio, os alunos da FIEB 
desenvolvem seu espírito de liderança e responsabi-
lidade, realizando diversas atividades e ações sociais.

Com ideia de valorização do Grêmio Estudantil pen-
samos em unificar as eleições para fazer uma sessão 
de posse única e solene aos alunos, que acontece de 
acordo com o cronograma abaixo.

2.16.1 Cronograma de Eleições do Grêmio 2020

EVENTO DATA

Período de Inscrições 24 a 30 de setembro

Divulgação da Chapas Homologadas 09 de outubro

Campanha Eleitoral 13 a 26 de outubro

Debate eleitoral 27 de outubro

Eleição 29 de outubro

Apuração 30 de outubro

Período de Recursos 05 de novembro

Divulgação dos Resultados dos Recursos 06 de novembro

Homologação da Chapa Vencedora 09 de novembro

Posse 11 de novembro
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03
A FIEB sempre caminhou buscando 
sucesso em suas atividades. Foram muitos 
investimentos realizados para que a 
Fundação proporcionasse um sistema 
diferenciado de educação que favoreça 
a produção de conhecimento através de 
propostas inovadoras na busca pelo avanço 
da qualidade do ensino.
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3.1 Merenda escolar

Desde 2008, todas as escolas da FIEB oferecem me-
renda escolar aos seus estudantes, bem como café 
da manhã e da tarde, sob orientações nutricionais de 
profissionais da Coordenadoria de Abastecimento.

3.2 Laboratórios de informática

Os recursos de informática estão à disposição dos 
alunos para elaboração de trabalhos escolares ou 
para a finalidade pedagógica definida pelo profes-
sor. O aluno que trouxer pendrive deverá entregá-lo 
ao responsável da informática para que o mesmo 
verifique a integridade do dispositivo. Recomenda-
se que ao invés de utilizar pendrive, o aluno opte por 
armazenar seus documentos em nuvem por meio 
da Plataforma Office 365 - oferecida gratuitamente 
pela FIEB.

3.3 Laboratórios Técnicos

As unidades contam com laboratórios completos 
para os cursos técnicos, com estrutura e equipa-
mentos que simulam a realidade das profissões.

3.4 Biblioteca

A Biblioteca constitui o centro de leitura, pesquisa e 
orientação de estudos dos alunos. Sua utilização é 
permitida fora do período de aula ou durante a aula 
com acompanhamento do professor ou com autori-
zação da Orientação Educacional.
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3.5 Assessoria de Qualidade de 
Vida

O departamento de Assessoria de Qualidade de Vida 
da FIEB, com suas ações, apoia o trabalho pedagógi-
co das escolas. Os alunos recebem atendimento nos 
serviços de fonoaudiologia, psicopedagogia, dentro 
de suas especificidades e necessidades advindas do 
cotidiano escolar.
 
Na esfera preventiva, a área da Saúde realiza, anual-
mente, triagens auditivas, visuais e antropométricas 
com todos os alunos. Os dados coletados servem 
para que haja um acompanhamento cuidadoso e 
um melhor atendimento aos casos mais específicos. 

3.5.1 Serviços de Psicopedagogia e 
Fonoaudiologia

As escolas de Educação Básica da FIEB oferecem 
aos alunos um serviço de acompanhamento psico-
pedagógico e fonoaudiológico, que auxilia em todo 
o processo educacional. 

3.5.2 Atendimento Educacional 
Especializado

Os alunos da FIEB com necessidades especiais têm 
Atendimento Educacional Especializado (AEE). O 
objetivo é auxiliá-los a adquirir habilidades que são 
essenciais para garantir autonomia e melhor de-
sempenho nas aulas da classe comum do ensino 
regular, proporcionando apoio aos professores e 
familiares, a partir da atuação multidisciplinar e do 
trabalho colaborativo entre todos os envolvidos. 



28

A Escola

3.6 Atividades extracurriculares

Durante o ano letivo é comum a realização de ati-
vidades extracurriculares e a participação do estu-
dante é muito importante. São elas:

- Feira de Profissões
- Mostra Cultural
- Olimpíadas de Conhecimento
- EXPOTEC: Feira de Cursos Técnicos
- Projetos para o Estudo de Meio
- Mostra de Trabalhos Científicos

H

H

3.5.3 Esportes

Os alunos da FIEB, além de contarem com as moda-
lidades esportivas previstas nas aulas de Educação 
Física, têm também acesso às modalidades extra-
curriculares que nossas Unidades Escolares disponi-
bilizam por meio da área de Assessoria de Qualidade 
de Vida.

A área conta com profissionais qualificados, 
tanto para atender a Educação Básica, quanto os 
alunos com necessidades especiais. Os interessa-
dos podem se desenvolver nas seguintes áreas: 
Basquete, Jazz Dance, Hip-Hop, Judô, Karatê, 
Voleibol, Futsal, Handebol e Natação. Além disso, 
contamos com Festivais de Esportes, Festivais de 
Natação, Patinação e Amistosos onde os alunos 
podem mostrar seus trabalhos esportivos desenvol-
vidos ao longo do ano.
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Virtual

04
Na Educação, a tecnologia está cada vez mais 
presente. Serviços que antes eram realizados 
somente presencialmente, agora podem ser 
feitos a partir de um computador, celular ou 
tablet. 

Fique por dentro dos diversos programas 
que a FIEB disponibiliza para você!
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4.1 #souAluno

Alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental II, Médio 
Regular, Técnico e Módulo podem acessar a Área do Aluno através do 
Portal FIEB, tendo à sua disposição os seguintes recursos:
• Programa #souFIEB;
• Ferramentas do Office 365;
• Manual do Aluno;
• Calendário Acadêmico.

4.1.1 #souFIEB Aluno

Além da integração com serviços da Secretaria, 
aqui você  interage com missões e desafios que 
tornam sua experiência muito mais competitiva e 
interessante.

Através do sistema #souFIEB, o aluno tem acesso a:
• Boletim Escolar;
• Horário de Aulas;
• Grade de Curso;
• Avisos/Informativos;
• Secretaria Virtual;
• Ranking de #Eurekas;
• Carteirinha Escolar Digital e muito mais. 
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4.1.2 Office 365

A FIEB, em parceria com a Microsoft, oferece para 
seus alunos acesso a diversos serviços do Office 365, 
como:

• Ambiente para interagir com seus colegas, pro-
fessores e com a FIEB;

• Aplicativo de videoconferência (Skype)
• E-mail institucional com 50GB de armazena-

mento (Outlook)
• Drive virtual (armazenamento de arquivos em 

nuvem) com 1 TB (OneDrive)
• Espaço de colaboração com seus professores e 

colegas (Sharepoint) 
• Acesso a todos os recursos do Pacote Office 

online (Word, Excel, Power Point, etc) 
• Caderno Virtual (Class Notebook) 
• Espaço de trabalho para compartilhar suas ati-

vidades com seu grupo e com seus professores 
(Teams), entre outros.

4.1.3 Manual do Aluno

O manual do aluno tem por finalidade transmitir 
uma série de informações à comunidade acadê-
mica com o objetivo de proporcionar a todos um 
melhor aproveitamento e entrosamento entre o 
corpo discente, docente e administrativo.

4.1.4 Calendário FIEB

Nessa seção é possível acessar o Calendário da FIEB, 
e ficar por dentro dos dias letivos, feriados e diversos 
eventos da Fundação.
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4.1.5 Para acessar #souAluno

• Digite no seu navegador o endereço do Portal da 
FIEB: www.fieb.edu.br;

• Acesso via Desktop: escolha no menu superior a 
primeira opção “Sou aluno”;

• Acesso via Dispositivos Móveis: no canto superior 
direito clique no ícone de Acesso, depois escolha 
a opção “Sou aluno”;

4.1.6 Primeiro Acesso

A tela de primeiro acesso é destinada aos novos 
alunos, sendo necessário que todos realizem o ca-
dastro para gerar o login e a senha de acesso ao sis-
tema. Na tela de primeiro acesso, no canto inferior 
direito, você deve informar nos campos:

• Matrícula: seu RM (Registro de Matrícula);
• Data de Nascimento: sua data de nascimento 

no seguinte formato: dd/mm/aaaa;
• CPF: seu CPF com 11 dígitos.

Em seguida, clique no botão “Cadastre-se”

Após isso, o sistema lhe dará algumas instruções e 
ao final serão geradas sua conta e senha para acesso 
ao portal do aluno e demais recursos.
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4.1.7 Já tenho conta

1. Acesso
Através da conta:
rm(núm. RM estudante)@estudante.fieb.edu.br

Exemplo: rm12345@estudante.fieb.edu.br

2. Senha
A senha a ser utilizada será a recebida após fazer seu 
cadastro no Primeiro Acesso.

ATENÇÃO: A troca da senha não será obrigatória, 
contudo convém trocá-la, pois, seu e-mail é pes-
soal, único e intransferível.

4.1.8 Telefone e e-mail de validação

No primeiro acesso, serão solicitados um endere-
ço de e-mail alternativo ou um número de telefone 
móvel. Essas informações são importantes para re-
cuperação da senha de acesso à sua conta.

Uma mensagem aparecerá na tela informando a im-
portância desta validação. Escolha uma das opções 
para não correr o risco de perder sua conta.

4.1.9 Para troca de senha do Office 365
• Acessar a  área do aluno e escolher a opção 

Office365;
• Acessar canto superior direito do ambiente e 

clicar sobre a foto ou iniciais do seu Perfil;
• Selecionar Minha Conta;
• Menu da esquerda\”Segurança e Privacidade”\

Senha



34

Ambiente Virtual

4.1.10 Redefinição de Senha do Office 365

Em caso de perda/esquecimento de senha, o usuá-
rio poderá redefini-la através do recurso“Senha de 
autoatendimento“, para isso:

• No primeiro login será exigido ao usuário que ele 
cadastre e-mail alternativo e/ou celular.

• Caso perca o usuário poderá usar uma das 2 in-
formações para recuperação;

• Caso não consiga realizar a recuperação, deverá 
solicitar“reset”de senha para os Técnicos de TI ou 
Secretaria Escolar.

Etapa 1
Caso você tenha esquecido sua senha de acesso, 
siga os seguintes passos:
• Na tela de login informe o seu e-mail e avance;
• Na próxima tela, confirme seu e-mail e clique 

em“Esqueci minha senha”

Etapa 2
• Em seguida, escolha uma das opções para 

verificar sua identidade e receber um código 
de verificação. As opções são: e-mail para conta 
de e-mail alternativa, SMS ou ligação para seu 
número de telefone. Insira o e-mail ou o telefone 
no campo indicado e clique no botão logo abaixo 
(“E-mail”, “Enviar SMS” ou “Ligar”, de acordo com 
cada opção);

Atenção: o e-mail alternativo e o número de telefone 
móvel solicitados são os que foram informados no 
primeiro acesso ao Portal.

• As informações na tela mudarão e um campo para 
inserir o código de verificação aparecerá. Informe 
o código de verificação recebido e avance.
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Etapa 3
• Na próxima tela, crie uma nova senha e confirme-a.
A senha deverá ter de 8 a 16 caracteres e conter letras 
maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Ela 
não pode conter seu nome de usuário.
• Ao final, clique em “Concluir”.

Utilize a nova senha criada para realizar o acesso ao 
Portal.

OBS: Em caso de dúvida ou dificuldade de acesso 
entre em contato com os Técnicos de TI nos 
laboratórios de informática ou por meio do e-mail 
dti@fieb.edu.br.

4.1.11 Desativação da conta Office 365

O processo de desativação de contas de alunos 
concluintes se dará:

• Sempre no encerramento do semestre/ano de 
conclusão;

• Trinta dias após o encerramento do semestre/
ano as contas dos alunos concluintes serão 
desativadas. Faça uma cópia dos seus arquivos 
antes do final do prazo de encerramento de sua 
conta! Não será possível para o ex-aluno, após 
esse período, realizar qualquer tipo de acesso aos 
materiais/arquivos que possuía em sua conta.

Alunos em situação de trancamento, desistência 
e transferência também serão desligados do 
Office 365.



36

Ambiente Virtual

4.2 Sou Responsável

Pais e responsáveis podem acompanhar as notas do 
Boletim, Ocorrências, Horários e outras informações 
dos alunos e receber informativos e mensagens da 
equipe pedagógica da FIEB.

4.2.1 Acesso ao #SouResponsável

Etapa 1 - Acesse www.fieb.edu.br e clique em Sou 
Responsável no topo da página.

Etapa 2 - No primeiro acesso, clique em criar conta.

Etapa 3 - O responsável deverá preencher os campos 
com as informações solicitadas RM do aluno, CPF do 
Responsável e o Código de acesso (caso não tenha 
recebido o código de acesso, o responsável deverá 
entrar em contato com a secretaria da unidade 
escolar em que o aluno estuda).

Etapa 4 - Crie uma nova senha em seguida adicione 
sua nova senha mais uma vez para confirmar.

Etapa 5 - O responsável tem acesso ao Boletim, 
Ocorrências, Horários e Grade Curricular do aluno. 
Nos próximos acessos, basta seguir até a Etapa 2 e 
informar seu CPF e a Senha, depois clique em Entrar 
para acessar o #souResponsável.
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Escolar 2020

05
Calendário 
05
Calendário 
No início do ano letivo, você receberá  o 
calendário escolar com as datas de início e 
término das atividades, recessos, eventos e 
férias escolares, além dos dias e semanas das 
provas.

Programe-se e fi que por dentro de tudo que 
vai acontecer neste ano letivo!
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

JANEIRO

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

FEVEREIRO | 15 DIAS LETIVOS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MARÇO | 20 DIAS LETIVOS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ABRIL | 18 DIAS LETIVOS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAIO | 22 DIAS LETIVOS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

JUNHO | 20 DIAS LETIVOS

1 – Confraternização Universal - feriado
2 a 31 – Férias

3 e 4 – Reunião Pedagógica / Administrativa
5 – Início do ano letivo 
14 – Reunião de Pais/Mestres
24 e 25 – Carnaval – Ponto Facultativo
26 - Cinzas

26 e 27 – Emancipação Político-Administrativa 
do Município | Ponto facultativo / Sem expedi-
ente

9 e 10 – Endoenças / Paixão
20 e 21 – Sem Expediente / Tiradentes
27 a 30 – Avaliações Trimestrais – 1º Trim.

1 – Dia do Trabalho - Feriado
11 a 15 – Conselho de Classe - 1º. Trim.
16 – Reunião de Pais e Mestres 
18 – Início do 2º Trimestre
23 – Mostra Cultural

6 – Festa Junina
11 e 12 – Corpus Christi-feriado / Sem Expediente
22, 23 e 25 – Avaliações Semestrais - 1º. Sem.
24 – São João-feriado
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

JULHO | 5 DIAS LETIVOS | 4 DIAS LETIVOS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

AGOSTO | 23 DIAS LETIVOS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

SETEMBRO | 24 DIAS LETIVOS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OUTUBRO | 19 DIAS LETIVOS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

NOVEMBRO | 19 DIAS LETIVOS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

DEZEMBRO | 11 DIAS LETIVOS

1 e 2 – Conselho de Classe/1º. Sem.
7 – Resultados Finais - Módulo
8 a 24 – Recesso Escolar
9 – Revolução Constitucionalista
27 – Reunião Pedagógica / Administrativa
28 – Início do 2º Semestre

1 – Formatura - Módulos
17 a 21 – Avaliações Trimestrais - 2º. Trim.
29

1 a 4 – Conselho de Classe - 2º. Trim.
7 
9 – Início do 3º. Trimestre
10 a 12 – IV EXPOTEC
19 – Reunião de Pais e Mestres 

12 – Nossa Senhora Aparecida 
15 – Dia do Professor
28 – Dia do Funcionário Público 

02 – Finados - feriado
20 – Consciência Negra-feriado
16 a 19 – Avaliações 3º.T/2º.Sem.
27 a 28

07 a 11 – Conselho de Classe 3ºTri/2ºSem
14 – Reunião de Pais
15 – Formatura
16 a 18  – Encerramento de Documentações
21 a 31 – Recesso Escolar
25 - Natal - feriado



Use o qr-code
para acessar
o portal da FIEB

FIEB
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO DE BARUERI

FIEB
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO DE BARUERI


