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APRESENTAÇÃO 
 
“Qual é a escola dos seus Sonhos”?  Para mim, é a 
escola que educa os jovens para extraírem 
segurança da terra do medo, sorriso das lágrimas e 
sabedoria dos fracassados.  A Escola dos meus 
sonhos une a seriedade de um executivo e a alegria 
de um palhaço. Na escola dos meus sonhos cada 
criança é uma joia única, mais importante que todo 
dinheiro do mundo. Nela os professores e alunos 
escrevem uma belíssima história, são jardineiros 
que fazem da sala de aula um canteiro de 
pensadores.” 

(Augusto Cury) 

 
Caríssimos Pais, 
Queridos alunos: 
 

Acolhemos a cada um de vocês com muito carinho e zelo, desejando que 
juntos possamos aprender, ensinar e crescer, tendo como alicerce os valores 
humanos os quais solidificam nossas vidas, são suporte e inspiração para o 
desenvolvimento integral do potencial individual e, consequentemente, do social. 

Todos nós sabemos que na atualidade, a interação entre família e escola é 
indispensável na formação dos educandos.  A parceria com as famílias forma um 
tripé que une ESCOLA-FAMÍLIA-ALUNO, na qual com o apoio dos dois primeiros 
pilares, o aluno vai descobrindo, aos poucos, suas responsabilidades, construindo 
um caminho acadêmico de sucesso e uma conduta solidária e ética perante a 
sociedade. 

A educação nada mais é do que um esforço conjunto, um trabalho árduo 
realizado a muitas mãos e a escola é o palco onde tudo isso acontece. 

Sabemos que não é fácil.  Hoje a escola deixou de ser vista como um espaço 
de formação do indivíduo.  Muitos pensam que a escola serve apenas para ocupar o 
tempo do aluno.  Os atrativos são muitos como: a televisão, a internet, o celular, o 
shopping, dentre outros que fizeram com que a escola ficasse em segundo plano, ou 
simplesmente, fosse vista como um lugar para onde os pais mandam seus filhos 
apenas paras ocupar o tempo deles. 

Lembramos que, na caminhada da vida, os desafios estarão sempre diante de 
nós para serem superados, porém superar a nós mesmos é a maior das vitórias. 

Dessa forma, entendemos que todos os participantes desse processo 
formativo precisam compreender com clareza como ele funciona, para que 
possamos aperfeiçoá-lo. Como forma de sintonizar todos os princípios pedagógicos 
e metodológicos, as normas estabelecidas e processos que em nossa Instituição dão 
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vida à bela e desafiadora missão de educar, elaboramos o Boletim Informativo com 
o resumo das principais orientações do colégio para que tenhamos um ambiente 
propício ao bom desempenho do trabalho a que nos propomos, buscando atingir os 
objetivos escolares.     

Somente o profundo conhecimento de nossas responsabilidades e direitos 
nos faz conscientes e prontos para o exercício da cidadania, portanto, a leitura desse 
documento é imprescindível. 

Não temos dúvidas de que a cumplicidade entre os membros da família e da 
escola estrutura a conduta ética, a integridade e o despertar para a vida de crianças 
e jovens, em fase de formação, resultando em uma sociedade determinada ao 
progresso. 

Nossos sinceros agradecimentos a todos que escolheram fazer parte desta 
“Família” e, assim, acreditar que juntos podemos construir um mundo mais fraterno 
e mais justo. 

Que Deus nos inspire e abençoe todos os dias de nossa vida! 
 
                                                                     Com carinho, 

Prof.ª Marilisa Grottone 
Diretora 

Janeiro de 2016                                                          

  



 
 

7 
 

 

Colégio Santa Cecília 

EQUIPE DE DIREÇÃO 
 

 
DIRETORA GERAL DO COLÉGIO SANTA CECÍLIA 
 

A Direção é o núcleo executivo que organiza, superintende e controla as 
atividades desenvolvidas no Colégio, cuidando da unidade de todo o 
organismo com a colaboração da Equipe Técnica. 

O cargo é exercido por educador qualificado, legalmente habilitado, 
nomeado pela Entidade Mantenedora.  Representa, oficialmente, o Colégio no 
âmbito da comunidade educativa Ceciliana. Anima e acompanha o Colégio, 
além de planejar, coordenar, articular, presenciar as atividades pedagógicas, 
comunitárias e administrativas, assegurando o atendimento às necessidades 
dos alunos, à qualificação da equipe e à adequação à filosofia da Instituição. 

 
Prof.ª Marilisa Grottone 

Tel.: 3202-7106 

 
VICE-DIRETORA GERAL DO COLÉGIO SANTA CECÍLIA 
 
 

O cargo é exercido por educador qualificado e legalmente habilitado 
para o seu exercício. 

Além de substituir o Diretor Geral em suas ausências e impedimentos, 
acompanha e supervisiona todo o serviço pedagógico do Colégio e do 
Planejamento Escolar, assegurando o desenvolvimento da programação 
curricular, dinamizando as atividades pedagógicas para o cumprimento dos 
objetivos a serem alcançados, avaliando a eficiência e eficácia do 
desenvolvimento do corpo técnico e docente e do aproveitamento dos alunos. 

 
Prof.ª Ana Antônia da Luz Moura 

Tel.: 3202-7136 – Ramal 183 
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EQUIPE DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

A Coordenação Pedagógica está sob a responsabilidade de profissional 
habilitado e será realizada em cooperação com a Direção Geral, 
Coordenadores de cada etapa de ensino, Orientação Educacional e os 
Professores, desenvolvendo-se em consonância com a Proposta Pedagógica do 
Colégio, no sentido de promover a execução do planejamento escolar 
Ceciliano para o período letivo. Além disso, supervisiona, participa, 
acompanha e avalia o trabalho docente, compatibilizando-o com o plano 
escolar e com a filosofia do Colégio, propondo alternativas ou sugerindo novas 
estratégias, por meio de discussões, revisões do planejamento e visitas à sala 
de aulas. 
 
PROFESSORES COORDENADORES 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 1.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Prof.ªAndréa Relva dos Santos  
Tel.: 3202-7136 – Ramal 274 

 
ENSINO FUNDAMENTAL I – do 2.º ao 5.º ANO 

Prof.ª Denise dos Santos Fernandes 
Tel.: 3202-7136 – Ramal 274 

 
ENSINOS: FUNDAMENTAL II E MÉDIO 

Prof. Ronaldo Fernandes do Vale Jr. 
Tel.: 3202-7136 – Ramal 183 

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
 

O Serviço de Orientação Educacional será exercido por profissional 
legalmente habilitado e, juntamente com a Direção, Coordenação, Professores 
e Pais, desenvolverá um trabalho sistemático de acompanhamento de todas as 
atividades relacionadas à aprendizagem, objetivando a eficácia do processo de 
ensino aprendizagem.  

Responsável, também, pelo  atendimento individual ao aluno e/ou 
grupal, quanto à própria integração no ambiente escolar, quanto à 
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compreensão e superação das contingências da realidade sócio escolar, 
visando à valorização de suas potencialidades, sobretudo nos planos afetivo, 
social, intelectual e comportamental. 

 
ENSINO FUNDAMENTAL (DOS 6.OS AOS 9.OS ANOS - MANHÃ) 

Prof.ª Ana Lúcia Brito 
Tel.: 3202-7136 – Ramal 274 

 
ENSINO FUNDAMENTAL (DOS 6.OS AOS 9.OS ANOS - TARDE) 

Prof.ª Ana Antonia da Luz Moura 
Tel.: 3202-7136 – Ramal 183 

 

 
PSICOPEDAGOGIA ESCOLAR 
 
 Tem como proposta de trabalho atuar frente aos problemas pedagógicos 
presentes no processo de ensino-aprendizagem, dando suporte teórico e 
prático para compreender e atuar neste processo, propondo uma ação 
preventiva e/ou corretiva diante dos problemas detectados. 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I 

Prof.ª Luciene Santos Freitas Domingues 
Tel.: 3202-7136 – Ramal 274  
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ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO 
 
 
SECRETARIA ESCOLAR 
 

A Secretaria, subordinada à Direção Geral, é o órgão executivo do 
Colégio, é o centro de todo o processamento burocrático das atividades 
escolares de acordo com as exigências legais de modo a possibilitar, a 
qualquer tempo, a verificação de sua regularidade e autenticidade , bem 
como, a identidade de cada aluno em relação aos registros a ele pertencentes. 

A Secretaria é coordenada por um secretário habilitado e autorizado a 
exercer suas funções pelos órgãos competentes tendo uma equipe designada 
pela Direção. 

 
SECRETÁRIA GERAL 

Sônia Maria Alves dos Santos 
Tel.: 3202-7136 – Ramal 184 

serviços_colegio@unisanta.br 
 

EQUIPE 

Eldirlaya Silva de Matos Framiglio 
Gislene Ferreira Pinheiro Penereiro 

Jefferson de Carvalho Cintas 
Rosana de Freitas Sá 

Sandra Amarante Vieira Romão 
 

Tel.: 3202-7136 
e-mails:  sec_colegio@unisanta.br 

recepção_colegio@unisanta.br 

  

mailto:serviços_colegio@unisanta.br
mailto:sec_colegio@unisanta.br
mailto:recepção_colegio@unisanta.br
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES À AÇÃO EDUCATIVA 
 

Os Serviços Complementares à Ação educativa compreendem às áreas 
de suporte às atividades-fim de todo o Colégio. 
 
 
RECEPÇÃO 
 

O serviço de Recepção colabora no acolhimento da Comunidade, 
atendendo, com cordialidade e eficiência, o público que se dirige ao setor, 
auxiliando no controle de entrada e saída dos alunos, dos familiares e demais 
pessoas da Instituição. 

 
Sônia Maria de Oliveira 

Tel.: 3202-7135/ 3202-7105 
 
 
INSPEÇÃO DE ALUNOS 
 

Os Inspetores de alunos asseguram que o dia a dia do Colégio transcorra 
num clima de amizade, alegria, respeito e disciplina, a fim de que as atividades 
educacionais se desenvolvam e atinjam seus objetivos. Os Inspetores 
acompanham os alunos, estabelecendo um relacionamento pessoal, amigo e 
acolhedor, orientando-os quanto às normas da Unidade Escolar. 

 
Alex da Roz 

Cláudio Varela Rodrigues 
Jairo da Rocha Figueiras 
Rennê Coelho de Sousa 

Rozeli Otília varella 
Sérgio Luiz Silva de Oliveira 

 
Tel.: 3202-7136/3202-7135 

 
 
 
 
REPROGRAFIA E DIGITAÇÃO 



 
 

12 
 

 

Colégio Santa Cecília 
É o setor responsável pela confecção e formatação dos diversos 

impressos educacionais, atendendo ao Corpo Docente, Coordenação e 
Direção, providenciando a reprodução de documentos necessários às áreas 
pedagógica e administrativa, respeitando regras e controles estabelecidos para 
o setor. 

Thaís Rocha Queiroz Salgado  
Tel.: 3202-7136 – Ramal 185 
e-mail: colegio@unisanta.br 

 
PORTAL DO COLÉGIO 

Tem por objetivo auxiliar, alunos, responsáveis, Direção, Coordenação e  
Corpo Docente em diversas atividades relacionadas à rotina escolar: 

 Comunicados – área reservada a informativos e circulares importantes 
para toda comunidade escolar. 

 Lição de casa – área reservada para a postagem diária das atividades a 
serem elaboradas pelos alunos fora do ambiente escolar. 

 Atividades online – área reservada ao download de atividades 
propostas pelos professores que deverão ser entregues pelos alunos 
ao docente em data preestabelecida. 

 Simulados- área destinada à divulgação do gabarito dos simulados 
pré-vestibulares realizados pelos alunos do 9.º ano do Ensino 
fundamental II à 3.ª série do Ensino Médio. 

 Boletim online – bimestralmente, o Colégio divulga os dados do 
desempenho escolar de seus alunos, cujo acesso é feito através do 
R.A. do aluno e o CPF do responsável financeiro. 

 Observação: Os pais de alunos com notas inferiores a 6,0 (seis) devem 
procurar a Orientação e/ou Coordenação em prazo máximo de dez dia 
úteis, após a divulgação das notas do bimestre. 

 Lembre-se – O Boletim é um aliado do cumprimento às atividades. É 
preciso verificá-lo. 

 Boletos online – Para a emissão da 2.ª via do boleto bancário o acesso 
é feito através do R.A do aluno e o CPF do responsável financeiro.   

Fábio Aloise dos Santos 
Luiza Helena Willmersdorf (Revisora) 

Tel.: 3202-7136 / 3202-7135     Ramal 268 
www.colegio.unisanta.br               e-mail: portaldocolegio@unisanta.br 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
 

mailto:colegio@unisanta.br
http://www.colegio.unisanta.br/
mailto:portaldocolegio@unisanta.br
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MENSAGEM AOS PAIS 

 “Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, 
assim, vida no sentido mais autêntico da palavra.” 

Anísio Teixeira 

 
O conceito de educar vai muito além do ato de transmitir conhecimento. 

Educar é estimular o raciocínio, é aprimorar o senso crítico, as faculdades 
intelectuais, físicas e morais. Educar é moldar e preparar para a vida. Educar é 
amar! 

Todo aluno precisa de orientação e informação.  Esses conhecimentos 
são adquiridos na escola, e ela, juntamente com os pais, deve despertar nos 
alunos a curiosidade e a capacidade de entender o mundo que os cerca e de 
ensiná-los os conceitos empregados pela sociedade. Educar é uma função de 
todos, tanto dos pais quanto dos educadores. 

Estudar exige trabalho, dedicação, compromisso, disciplina e esforço – o 
que nem sempre é lúdico e tão prazeroso. 

Prezados Pais, o Colégio Santa Cecília acredita e investirá no 
desenvolvimento do potencial de seus filhos, nossos alunos; acreditamos na 
cooperação. Acreditamos na palavra que edifica, que constrói, que anuncia. 
No centro de nosso relacionamento estão seus filhos, nossos alunos. Por eles 
somos parceiros. 

E assim começamos mais um novo ano, um dia que nasce, um primeiro 
passo, um longo caminho, um desafio, uma oportunidade. 

Desejamos chegar ao fim da jornada letiva de 2016 celebrando juntos 
um bonito percurso com um pensamento: 

“Que nesse ano sejamos, todos, muito felizes!” 
 

Equipe Técnico Pedagógica Administrativa do 
Colégio Santa Cecília 

Janeiro/2016 
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COMPROMISSO EDUCACIONAL 
 
A matrícula no Colégio Santa Cecília implica um contrato mútuo de 

Prestação de Serviços Educacionais. 
Mediante esse compromisso, Colégio e Família assumem obrigações que 

devem ser honradas. Assim, a FAMÍLIA declara CONHECER e estar de ACORDO 
com: 

a) Os serviços educacionais oferecidos pelo Colégio Santa Cecília; sua 
especificidade, bem como sua extensão e seus limites; 

b) Os princípios e filosofia educacional da Instituição; suas exigências, 
suas normas internas e sua organização oriundas do Regimento 
Escolar; 

c) O cumprimento pontual dos compromissos financeiros com o 
Colégio, decorrentes da matrícula e das mensalidades do ano letivo; 

d) A escola, no esforço de garantir um clima de paz e tranquilidade. 
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REUNIÃO DE PAIS 
O contato entre família e a escola é primordial para que possamos 

compartilhar a ação educativa. 
As reuniões de Pais, que ocorrem ao final dos 1.º e 3.º bimestres, em 

datas previamente definidas no Calendário Escolar, são apenas momentos de 
interação entre família/escola e objetivam o conhecimento do rendimento 
escolar dos alunos e das ocorrências no período e servem para aproximar as 
Famílias, os Professores e a Direção do Colégio. 

No início do ano letivo, acontece a 1.ª Reunião de Pais para 
apresentação da Equipe Escolar e das propostas de trabalho. 

 

Dia 28 de janeiro  (quinta-feira) 

HORÁRIO TURMAS LOCAL 

9h30 
1.ªS, 2.ªs e 3.ªs  séries do Ensino 

Médio 
Auditório do Bloco D  -  

4.º andar 

Dia 29 de janeiro      (sexta-feira) 
HORÁRIO TURMAS LOCAL 

9h30 
6.ºS, 7.ºS, 8.ºs e 9.ºS anos do 

Ensino Fundamental II 
Auditório do Bloco E  - 

4.º andar 
   

14h30 

Educação Infantil: Minimaternal, 
Maternal, Jardim I e Jardim II Auditório do Bloco E 

4.º andar Ensino Fundamental I:  
1.ºs, 2.ºs, 3.ºs, 4.ºs e 5.ºs anos 
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CRONOGRAMA PARA INÍCIO DAS AULAS 
 

Os pais e/ou responsáveis devem observar os itens a seguir, pois são 
importantes para que o aluno tenha uma trajetória tranquila no decorrer do 
ano letivo. 

 
Dia 1º de fevereiro (2ª feira)  
Manhã Entrada: 7h10 

Saída: 9h40 
2as e 3as séries do Ensino Médio 

Entrada: 8h 
Saída: 10h30 

8os e 9os anos do Ensino Fundamental II 

Tarde Entrada: 12h50 
Saída: 15h 

4os e 5os anos do Ensino Fundamental I 
8os e 9os anos do Ensino Fundamental II 

 
Dia 2 de fevereiro (3ª feira)  

Manhã Entrada: 7h10 
Saída: 9h40 

1as séries do Ensino Médio 

Entrada: 8h 
Saída: 10h30 

6os e 7os anos do Ensino Fundamental II 

Tarde Entrada: 12h50 
Saída: 15h 

1os, 2os e 3os anos do Ensino Fundamental I 
6os e 7os anos do Ensino Fundamental II 

 
Dia 03 de fevereiro (4ª feira)  

Tarde Entrada: 12h50 
Saída: 15h 

Maternal I e II, Jardim I e II da Educação Infantil 

 
A partir do 2.°dia de aula de cada turma, todos devem respeitar os 

seguintes horários de entrada e saída: 
Anos/Séries Entrada  Saída 

1.as, 2.as e 3.as séries do Ensino Médio 7h10 12h30 

6.os, 7.os, 8.os  e 9.os anos do Ensino Fundamental 
II 

Manhã: 8h 
Tarde: 12h50 

Manhã:12h30 
Tarde: 17h20 

1.os, 2.os, 3.os, 4.os e 5.os anos do Ensino 
Fundamental I 12h50 17h20 
Maternal I e II, Jardim I e II 
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UNIFORME ESCOLAR 
 

 Enfatizamos a importância do uso diário do uniforme, por motivos de 
identificação e de segurança.  

 O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO para toda e qualquer atividade que 
o aluno venha a desenvolver no Colégio ou promovida por ele (práticas 
extracurriculares, eventos, excursões). 

 Não fazem parte do uniforme: bonés, gorros, bandanas, chapéus, 
chinelos de dedo, sandálias e outros, já que não compõem o uniforme do 
colégio. 

 Caso o aluno se encontre impossibilitado de usar calçado fechado, 
devido a alguma lesão nos pés, sendo recomendação médica, o pedido deverá 
ser feito pelo responsável, por escrito, mas que deverá ser por tempo 
determinado. 
 
            O uniforme oficial do Colégio Santa Cecília encontra-se à venda no: 
                                                     “Santa Nossa Grife” 
                                     Que está localizada dentro do campus: 
                                                 Rua Dr. Oswaldo Cruz, 277 
                               Tels.: 3021.1308 / 3202.7100 – Ramal 7214 
 
 

NORMAS E PROCEDIMENTOS 
 

Disciplina escolar compreende o conjunto de normas, orientações e 
princípios, para garantir a ordem e a convivência em saudável ambiente 
escolar; prevenir atitudes indevidas; orientar e corrigir atos desrespeitosos, 
gestos e palavras não condizentes com a postura educativa Ceciliana. 

Tais normas são muito importantes para fornecerem parâmetros 
relacionados à conduta que se espera de um aluno, pois é também na escola 
que se aprende a definir limites e adquirir noções de deveres e direitos. 

O Colégio tem como uma de suas missões ensinar aos alunos o exercício 
da cidadania, portanto, faz-se necessário deixar claro que todo direito tem 
como contrapartida um dever, sendo importante alertá-los para a análise de 
sua conduta escolar e polidez com aqueles que os cercam. 
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FREQUÊNCIA E PONTUALIDADE 
 

Os pais e/ou responsáveis devem garantir a frequência do aluno em 
todas as aulas e atividades escolares. 

Para um bom aproveitamento das atividades escolares, o respeito aos 
horários de início e término das aulas é imprescindível. A aula é uma atividade 
em grupo e, assim sendo, o aluno que chega após o início interrompe sua 
continuidade, prejudicando os colegas, o professor e o próprio aluno atrasado! 

Para que isso não ocorra, orientamos a turma a chegar com pelo menos 
10 (dez) minutos de antecedência, para que tenha acesso à sua sala e inicie as 
atividades nos horários estipulados. 

Cada classe tem seu horário específico que estará disponível no Portal do 
Colégio (www.colégio.unisanta.br) a partir do início das aulas. 

 
ATRASOS 
 
           No caso de atraso, o aluno deverá se apresentar na recepção do Colégio 
e aguardar a autorização de entrada. 
           É necessária a justificativa dos responsáveis, por escrito, caso o aluno 
chegue na 2.ª aula. 
           O aluno que estiver no pátio da escola e não acompanhar a entrada de 
sua turma será chamado para advertência. 
 
 
 

SAÍDAS ANTECIPADAS 
 

  O aluno só poderá ausentar-se do Colégio mediante comunicado por 
escrito e devidamente assinado pelo pai e/ou responsável constando o n.º do 
RG. 

  Por medidas de segurança, os alunos somente sairão desacompanhados 
da escola caso o responsável tenha feito a autorização no ato da matrícula. 

  Solicitamos aos pais e/ou responsáveis que orientem seus filhos para 
não permanecerem nas imediações do Colégio, fora do período de aulas. 
 
 
 

http://www.colégio.unisanta.br/
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PERMANÊNCIA DO ALUNO NO COLÉGIO 
 

A permanência do aluno no Colégio, fora do seu horário de aula, será 

permitida se ele estiver participando de alguma atividade acadêmica, esportiva e/ou 

cultural e não estiver interferindo no trabalho do turno em questão. 

Pedimos às famílias o máximo de atenção, nesse sentido, para que 

possamos respeitar também o encerramento da jornada de trabalho de nossos 

educadores. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

 
A tolerância máxima de permanência na escola será de 20 (vinte) 

minutos após o término do horário no qual o educando está matriculado. 
Pedimos a gentileza de buscarem as crianças e combinarem com os 

transportes terceirizados para cumprirem pontualmente o horário de saída, 
pois não será permitida a permanência após o horário. 

 

ATENDIMENTO AOS PAIS 
 

O Colégio Santa Cecília procura promover a comunicação Família/Escola.  Os 

Pais e/ou Responsáveis serão recebidos ou convocados para esclarecimentos sobre 

a vida escolar do aluno, recebendo auxílio da Equipe Técnico-Pedagógica, visando à 

solução de problemas disciplinares e pedagógicos apresentados pelo aluno.  

Sentindo necessidade, os pais poderão solicitar ou agendar entrevistas com a 

Orientadora Educacional e/ou Professor Coordenador do Segmento, pessoalmente, 

na Secretaria do Colégio, via telefone ou através de e-mail. 

 
ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 
 

Na organização das classes, levar-se-á em consideração as exigências 
pedagógicas e educacionais relacionadas à competência e à faixa etária, que 
facilitem a constituição de um grupo-classe, bem como a distribuição 



 
 

20 
 

 

Colégio Santa Cecília 
ponderada dos alunos, visando ao equilíbrio e à harmonia do grupo. A 
formação das turmas é de exclusiva competência do Colégio. 

Pedimos às famílias e aos alunos que não interfiram nesse processo. 
Os alunos que não renovarem matrícula dentro do prazo fixado pela 

escola ficam sujeitos à matrícula no período/turma em que houver vaga. 
 

MUDANÇA DE CLASSE 

 
Deve ser solicitada diretamente ao Professor Coordenador/Orientador 

ou à Direção no período preestabelecido, mediante preenchimento de 
formulário próprio, com justificativa assinada pelo responsável. A resposta 
será dada após análise da Direção, a quem cabe a decisão, considerando a 
peculiaridade de cada caso e a existência de vaga. 

 
 
MATERIAL ESCOLAR 
 

A relação de livros e material didático fica à disposição dos pais ou 
responsáveis no site oficial do Colégio – www.colégio.unisanta.br 

Os livros e materiais escolares adotados são obrigatórios para o dia a dia 
de aula. 

Para a segurança todo o material escolar deve conter o nome e o ano do 
aluno: cadernos, livros, mochilas, uniforme, etc. 

O colégio não se responsabiliza por dinheiro, aparelhos de áudio e vídeo, 
celular, máquina fotográfica, brinquedos eletrônicos, joias, adornos e outros 
objetos de valor trazidos pelos alunos... que despertem a curiosidade e 
interesse de terceiros. 

É interessante que os pais verifiquem, regularmente, o material escolar 
dos filhos, identificando objetos que, por engano ou distração, encontram-se 
em poder deles, mas que pertençam a outro colega. 

Materiais perdidos e/ou achados, sem identificação, devem ser 
entregues e/ou procurados na recepção de Alunos. 
 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

http://www.colégio.unisanta.br/
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O uniforme de Educação Física é de uso obrigatório. 
O bom condicionamento físico colabora para o bem estar físico e mental 

do ser humano.  É justamente por este fator que a atividade física, seja através 
da Educação Física ou do Esporte, é incluída na matriz curricular. 

Em consonância com as normas determinadas através da atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, torna-se reprovado, inclusive na Educação 
Física, todo e qualquer aluno que não apresentar frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas. 
            De acordo com a legislação vigente, os alunos são obrigados a 
frequentar e participar das aulas de Educação Física e somente será 
dispensado das aulas práticas mediante atestado médico, informando o 
motivo e o período de afastamento, NÃO O LIBERANDO da assistências às 
aulas e dos trabalhos escritos. 

Nas aulas de Educação Física, não será permitido o uso de piercing, 
brincos, anéis, relógios e correntes, para a segurança dos alunos. 

Procurando garantir um leque de opções, o Colégio Santa Cecília oferece 
diversas modalidades esportivas e oportuniza aos alunos a opção feita pela 
prática de algum esporte que podem realizar no contra turno.  Os interessados 
devem procurar o Departamento de Esportes e conhecer os critérios e 
possibilidades. 
 

 

AULAS NOS LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  
(FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA) 
 

No Laboratório, o aluno vivencia o que foi exposto em sala de aula. O 
trabalho no laboratório enriquece e consolida a aprendizagem nas várias áreas 
do conhecimento. 
Normas:  

- O laboratório deve ser um local calmo e tranquilo. Os educandos 
devem evitar falar em voz alta e sair de seus respectivos lugares, 
desnecessariamente. 
- O uso do jaleco é obrigatório, devendo o aluno usá-lo fechado. 
- Atenção para as orientações dos educadores para uso de itens de 
segurança: aventais, luvas, óculos de proteção entre outros. 
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- Durante as aulas práticas nos laboratórios, o aluno não deve usar 
relógio, pulseiras ou anéis. 
- Não é permitido ingerir alimentos nos laboratórios. 
- Nunca cheirar ou provar substâncias para identificá-las. 
- Não jogar qualquer substância na pia ou nos ralos sem autorização do 
professor. 
- É necessário realizar as tarefas com seriedade, evitando brincadeiras. 
Trabalhar com atenção e calma. 
- Em caso de acidentes, ainda que pequenos, o aluno deverá comunicar 
imediatamente o professor. 

 
Para que as atividades nos laboratórios sejam proveitosas, são 
indispensáveis quesitos, como: 

- a atenção e a obediência às orientações dos professores e monitores; 
- o comportamento adequado ao ambiente de trabalho; 
- o cuidado no uso do material de cada experimento; 
- só iniciar os trabalhos após ouvir todas as orientações do professor. 

 

 

AULAS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 

É PROIBIDO: 
- degustar qualquer tipo de alimento dentro do laboratório (inclusive: 
balas, chicletes, pirulito); 
- falar alto, gritar, correr; 
- entrar e sair do laboratório sem a prévia autorização do educador; 
- entrar em e-mail, chats (bate-papo), enviar torpedos, cartões, 
mensagens, sem permissão do responsável por esse local; 
- desenvolver sites; 
- fazer qualquer tipo de download (MP3, gifs animados, fotos, filmes, 
etc.); 
- apagar e alterar qualquer arquivo gravado nos equipamentos; 
- danificar equipamentos lá existentes – enquanto o aluno estiver 
utilizando a máquina, ele será responsável por todo o equipamento: 
mesa, cadeira, computador, etc. 

Observação:  
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Os alunos não poderão executar ou instalar programas que não sejam 

autorizados pelo Responsável do Laboratório de Informática. 
 

BIBLIOTECA 
SALA DE LEITURA 
 

A leitura é o ingrediente básico na formação de um cidadão, pois é 
através dela que encontramos o estímulo ao desenvolvimento do senso 
crítico, consequentemente, da personalidade. 

A Sala de Leitura é um local de contação de histórias e leitura de livros 
paradidáticos, onde os educadores estimulam o interesse dos alunos de 
diversas formas. 

Os alunos deverão utilizá-la com orientação do educador e seguir as 
normas existentes na sala. 
 

TAREFAS ESCOLARES 
 

Bons hábitos de estudo exigem que o aluno reserve, todos os dias, um 
horário fixo para fazer as tarefas escolares, além de rever os conteúdos dados 
em sala de aula. 

Ao realizar as tarefas escolares, o aluno desenvolve a responsabilidade e 
cria o hábito de estudo gradativo, auxiliando, posteriormente, nas avaliações e 
demais situações escolares. 

Solicitamos a parceria dos pais para acompanharem e incentivarem a 
realização das tarefas de casa dos filhos. 
 

INTERVALOS - RECREIO 
 

Não há intervalo entre uma aula e outra. Os alunos devem permanecer 
em sala de aula enquanto aguardam a troca de professor. 

A duração do intervalo-recreio é de 20 minutos. Ao final, o aluno deverá 
dirigir-se à sala de aula e aguardar o professor. 

Não é permitida a permanência do aluno em sala de aula no horário de 
intervalo.      
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CANTINAS 
 

Há duas cantinas dentro do Colégio. 

NÃO É PERMITIDO SAIR  PARA  

COMPRAR LANCHE FORA DO COLÉGIO 

 

NAMOROS 

 
Reconhecemos o namoro como algo saudável na vida dos jovens e que 

valoriza a afetividade. Entretanto, esperamos que os alunos tenham discrição 
no relacionamento afetivo no ambiente escolar, inclusive no portão de 
entrada e suas imediações. 
         Os casais que, segundo nossa observação e critério, apresentarem  
comportamento inadequado ao ambiente escolar serão avisados e advertidos. 
 

 

PRIMEIROS SOCORROS 
 

O Colégio Santa Cecília possui um espaço onde se presta cuidado 
emergencial em primeiros socorros. Todavia, não temos médico nem 
enfermeiro de plantão para prestar este atendimento. 

Para ser atendido, o aluno deve procurar o Inspetor de Alunos ou, no 
caso dos pequenos, a Professora da Classe. 

Pedimos aos pais que preencham e atualizem, a cada ano, no ato da 
matrícula, a Ficha Médica, e comuniquem à equipe pedagógica os casos que 
requeiram maiores cuidados. 

Qualquer medicação trazida pelo aluno só será feita mediante receita 
médica e autorização do responsável por escrito e entregue na Recepção do 
Colégio. 
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USO DO CELULAR E APARELHOS ELETRÔNICOS 
 

As legislações federal, estadual e municipal estabelecem a proibição 
durante as atividades pedagógicas, dentro ou fora da sala de aula, do uso do 
telefone celular por alunos. O celular deverá permanecer desligado e dentro 
do bolso de seu uniforme. 

Assuntos emergentes podem ser resolvidos pelo telefone do Colégio; 
Aparelhos de áudio e vídeo e celulares não podem ser usados em aula, dias de 
prova e durante outras atividades desenvolvidas no colégio, ficando 
expressamente proibido filmar, gravar aulas e/ou fotografar educadores e 
alunos, sem a prévia autorização da Diretoria do Colégio. 
 

REDES SOCIAIS 
 

Ressaltamos a importância do acompanhamento dos senhores na 
utilização desses meios de comunicação, (E-mail, Facebook, WhatsApp e 
Twitter, entre outros) para evitar problemas gerados pelo mau uso da 
internet. Esses problemas, muitas vezes, representam ofensas morais e 
desrespeito entre usuários, afetando diretamente o relacionamento 
interpessoal e a tranquilidade do cotidiano escola. Diante de tal situação, o 
Colégio reserva-se no direito de intervir, agir e sancionar aqueles que as 
usarem de maneira inadequada e quando comprometerem a imagem moral 
da Instituição, de outros alunos, de funcionários, de professores e da Direção. 

 
 

INTERNET  
USO DA REDE WI FI NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO 
 

Qualquer equipamento eletrônico com acesso à Internet somente 
poderá ser utilizado para uso estritamente pedagógico. É proibida a utilização 
da rede sem fio (WI FI) para fins não pedagógicos. 

O Colégio não é responsável pela guarda e segurança (nem manutenção 
ou suporte) de qualquer equipamento eletrônico, bem como problemas 
decorrentes de queda de energia ou motivos de força maior). 
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DANIFICAÇÕES E ESTRAGOS DO PATRIMÔNIO 

 
Como princípio de boa convivência em nosso Colégio e como um 

exercício de direitos e deveres e cidadania, o aluno responsável por estragos 
no material do Colégio deve arcar com os gastos de sua recuperação, podendo 
ainda ser passível das medidas disciplinares pertinentes ao caso. 
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AVALIAÇÕES 
 
 A avaliação caracteriza-se por um processo de observação, descrição, 
análise, interpretação de dados e tomada de decisão, visando ao 
redimensionamento da ação educativa. 

A avaliação, parte integrante e contínua dos processos de ensino, 
compreenderá funções destinadas: 

I – à verificação de competências dominadas de modo a subsidiar o 
redimensionamento da prática pedagógica; 

II -  à verificação dos avanços e dificuldades do educando no processo de 
apropriação e recriação de competências, para orientá-lo na melhoria de seu 
desempenho; 

III – à verificação final das competências desenvolvidas pelo educando, 
subsidiando decisões em relação à continuidade de estudos e, na 
terminalidade, possibilitando a certificação de conclusão. 

Ao professor cabe identificar os avanços e dificuldades de aprendizagem 
dos educandos, de forma a nortear as atividades de planejamento e 
replanejamento da prática docente. 

Ao educando cabe a tomada de consciência sobre seus avanços e 
dificuldades, visando o seu desenvolvimento no processo de aprendizagem. 

 
Das Formas de Avaliação 
 
 A avaliação escolar, instrumento determinante da prática pedagógica 
para a percepção do progresso dos alunos na construção do conhecimento, é 
contínua, permanente e cumulativa, sendo realizada a cada bimestre, em 
conformidade com sua Proposta Pedagógica e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, obedecendo aos critérios abaixo descritos: 

a) Dinâmica, abrangente e flexível; 
b) Mais diagnóstica do que classificatória, realimentando todo o 

processo;  
c) Contínua e cumulativa, ocorrendo antes, durante e ao fim do 

processo educativo, possibilitando recuperação de estudos para 
alunos com baixo rendimento escolar; 

d) Que tem obrigatoriedade de estudos de Recuperação Paralela ao 
período letivo para os casos de baixo rendimento escolar; 

e) Que incentiva o aluno a aprender e o professor a ensinar, numa 
interação que demanda confiança mútua; 
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f) Que privilegia os aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 
g) Que considera o crescimento dos envolvidos no processo em 

todas as suas dimensões, além do aspecto acadêmico; 
h) Que possibilita o avanço nos cursos e nos anos mediante 

verificação do aprendizado; 
i) Que aproveita estudos concluídos com êxito; 
j) Que possibilite a classificação/reclassificação do aluno. 

 

 A avaliação do desempenho do aluno será realizada em termos de 
competências, habilidades e atitudes através de instrumentos diversificados 
(testes, arguições, provas, trabalhos individuais ou em grupo, pesquisas ou 
outras formas) que permitam medir as múltiplas inteligências e 
potencialidades dos alunos, sendo sempre complementados pelas 
informações de ordem qualitativa, relacionadas a atitudes e habilidades 
desenvolvidas, que o professor fará através da própria observação e do 
acompanhamento personalizado do educando. 
 A disciplina participativa, o interesse, a dedicação do aluno aos estudos, 
a assiduidade e apresentação das atividades propostas terá grande 
importância na avaliação final. 
 Deverão ser utilizados, no decorrer do bimestre, no mínimo dois 
instrumentos de avaliação, sendo um obrigatoriamente por escrito. 
 Serão instrumentos obrigatórios de avaliação: 

- uma prova mensal (P1), com formulação a critério do professor do 
componente curricular; 
- uma prova bimestral (P2), com questões de múltipla escolha e uma 
questão dissertativa por disciplina; 

 Serão instrumentos contínuos de avaliação (atividades diversas - ATD): 
- trabalhos individuais e em grupos; 
- atividades várias, desenvolvidas na sala de aula ou fora dela; 
- atividades de estudo do meio; 
- participação nas aulas; 
- outras definidas pelas necessidades do professor e do ensino. 

 Ao aluno que deixar de participar da realização das provas de avaliação 
(P1 ou P2) será atribuída nota zero, cabendo-lhe o direito de requerer, através 
do responsável, uma nova oportunidade, desde que a ausência tenha ocorrido 
por um dos seguintes motivos, devidamente comprovados: 

I – doença; 
II - luto em família; 
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    III - interrupção de transporte público; 

        IV - outros motivos a serem analisados pela Direção do Colégio. 
 O responsável pelo aluno terá prazo de até 3 (três) dias úteis para 
requerer a 2.ª chamada das atividades não realizadas. 
 Será também atribuída a nota zero para cada uma das atividades 
integrantes da média da recuperação contínua, que o aluno não tenha 
realizado, cabendo-lhe também o direito de solicitar nova oportunidade 
diretamente ao coordenador que poderá deferi-la ou não. 
 Será atribuída nota zero ao aluno surpreendido, utilizando-se de meios 
fraudulentos durante os procedimentos de avaliação. 
 Será considerada falta grave ao aluno que fizer a prova por outro. Além 
da atribuição da nota zero à prova, os alunos envolvidos sofrerão as sanções 
disciplinares correspondentes à gravidade do ocorrido. 
 A avaliação do processo de ensino aprendizagem ocorre ao longo do ano 
letivo, conforme fluxo dos conteúdos programáticos, levando-se em conta os 
objetivos visados, nos diversos componentes curriculares, independentemente 
do respectivo tratamento metodológico e de sua consideração para fins de 
promoção. 
 Nos diferentes segmentos da Escola, a avaliação apresenta 
características próprias de cada nível. 
 Como forma de garantir acesso e permanência a níveis mais elevados, a 
avaliação da aprendizagem do aluno, com ou sem necessidade educacional 
especial, deverá apreciar, além dos aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor, 
os progressos do aluno na organização dos estudos, no tratamento das 
informações e na participação na vida social, como meio de levantar dados 
para compreensão do processo de aprendizagem para o aperfeiçoamento da 
prática pedagógica. 
 A média Final da escola para aprovação é 6,0 (seis). 

 
Da Avaliação Escolar na Educação Infantil 
 
  Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante relatórios  de 
observação do desenvolvimento do aluno, sem contudo ter como objetivo a 
promoção ou retenção mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 
 O acompanhamento e o desenvolvimento dos alunos da Educação 
Infantil serão registrados bimestralmente, em forma de relatório, o que 
permitirá ao professor detectar as áreas que requerem maior atenção para 
análise e aperfeiçoamento do trabalho a realizar. 
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 Este instrumento de avaliação, após a leitura, deverá ter a cópia assinada 
pelos responsáveis e devolvida à Secretaria. 
 A avaliação do processo de desenvolvimento e aprendizagem será 
expressa no relatório através dos seguintes conceitos: 

I –   A  - Adquirido 
II –  EA-  Em aquisição 
III – NA – Não adquirido 

 Os conceitos determinados anteriormente serão atribuídos a partir dos 
seguintes critérios: 

I – A - (ADQUIRIDO) - Quando o aluno realizar de maneira independente 
mais de 80% do que lhe foi proposto, demonstrando compreensão do 
conjunto de conceitos, habilidades e valores trabalhados, na mesma 
proporção. 

II – EA (EM AQUISIÇÃO) – Quando o aluno realizar parte do trabalho 
escolar de maneira independente, numa faixa compreendida entre 50% e 80% 
do que lhe for proposto, demonstrando compreensão do conjunto dos 
conceitos, habilidades e valores trabalhados, necessitando de ajuda em 
algumas situações. 

III – NA (NÃO ADQUIRIDO) – Quando o aluno, mesmo contando com a 
ajuda direta do professor e de colegas mais experientes, não realiza ou realiza  
menos de  50% do trabalho escolar, apresentando dificuldades na 
compreensão do conjunto de conceitos, habilidade e valores trabalhados. 

No que se refere aos alunos portadores de necessidades educacionais 
especiais, integrados às turmas regulares, a avaliação dos mesmos será feita 
pelo professor regente da turma. 
 
Da Verificação do Rendimento Escolar em geral no Ensino Fundamental do 
1.º ao 5.º anos  

 
A avaliação nos anos iniciais na vida escolar dos alunos do Colégio Santa 

Cecília pretende ser formativa e mediadora. Ela será realizada de forma 
contínua, inclusiva, sistemática e ao longo do processo ensino-aprendizagem e 
deve incidir sobre o desempenho dos alunos nas diferentes experiências de 
aprendizagens, levando-se em consideração os objetivos visados e os ritmos e 
processos de aprendizagens diferentes. Nela será observada a postura do 
aluno quanto aos domínios cognitivos, psicomotores e afetivos por meio de 
variados critérios e instrumentos de avaliação. 
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A avaliação do rendimento escolar será expressa em notas inteiras de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez), atribuídas a provas, atividades, trabalhos escolares e 
participação do aluno, considerando-se, também, para o 1.º ano inicial, os 
critérios estabelecidos para a Educação Infantil. 
 As avaliações serão planejadas e realizadas sob três eixos: 
conhecimento, habilidades e atitudes. 
 Serão considerados no desempenho da aprendizagem do aluno, além do 
conhecimento, a habilidade, a atenção, o interesse, a participação, a 
assiduidade e a pontualidade. 
 Compete ao professor elaborar, aplicar e julgar os instrumentos de 
avaliação como provas e trabalhos extraclasses, utilizando-se de modalidades 
e/ou formas que se mostrarem aconselháveis e de aplicação possível. 
 As avaliações seguirão como norma o desconto de 0,05 a cada erro de 
Língua Portuguesa no limite de até 10% de desconto da pontuação total da 
prova, exceto para o aluno com laudo de Dislexia e para os alunos dos anos 
iniciais da alfabetização. 

O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a todos os componentes 
curriculares, independente do respectivo tratamento metodológico e de sua 
consideração para fins de promoção. 

O aluno do 1.º ano do Ensino Fundamental terá sua aprendizagem 
avaliada de acordo com os instrumentos e critérios estabelecidos e utilizados 
no processo de avaliação dos anos iniciais do ensino fundamental, devendo, ao 
final do ano letivo, ter sua promoção automática para o 2.º ano. 

Os resultados da avaliação obedecerão aos objetivos e conteúdos de 
cada Componente Curricular, procurando o professor observar se foram 
atingidos os objetivos propostos para cada unidade didática, dando 
preponderância aos aspectos qualitativos, traduzidos bimestralmente por uma 
nota. 

As médias bimestrais serão aferidas por meio da média aritmética das 
notas obtidas em cada uma das atividades avaliativas, na seguinte 
conformidade:  
 
 
 

Média Bimestral 
= 

      P1 [(= ATD (soma das avaliações das diversas atividades)] + P 2)  
                                                         2 
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 Na observação sistemática e constante do desempenho do aluno, será 
adotado o sistema de números inteiros, na escala de zero a dez, observados os 
seguintes critérios para arredondamento de notas: 

I – decimais 1, 2, 3, 4 serão arredondados para o número inteiro 
imediatamente inferior; 

II -  decimais 5, 6, 7, 8 e 9 serão arredondados para o número inteiro 
imediatamente superior. 
 
 Os estudos de recuperação farão parte do processo de ensino, em 
relação à necessidade de reforço na aprendizagem ou na prontidão para 
prosseguimento de estudos, para os casos de baixo rendimento escolar, 
conforme consta da Proposta Pedagógica. 
 Durante o ano, serão ministradas aulas de recuperação paralela dos 
diversos componentes curriculares àquele aluno com dificuldade, com o 
objetivo de proporcionar-lhe oportunidade de retornar o curso normal do 
processo de aprendizagem. 
 Todos os alunos terão direito aos estudos de reforço e recuperação 
paralela dos conteúdos curriculares não assimilados em todas as disciplinas em 
que o aproveitamento for considerado insatisfatório. 
 Será encaminhado para Estudos de Recuperação Paralela, o aluno  que 
obtiver média bimestral inferior a 6,0 (seis), sem limites de Componente 
Curricular.  
 

Média Final do Bimestre 
= 

 P1= [ATD(soma das avaliações das diversas atividades)]+P2 ou RP                                                                
                                                         2 
 (para apuração da Média Final do Bimestre será considerada a maior nota    
                                          entre a P2 e RP) 

 
 Os resultados da avaliação do rendimento escolar, por Componente 

Curricular, serão sistematicamente registrados, analisados com os alunos e 
sintetizados em uma única nota, bimestralmente, enviados à secretaria e 
comunicados aos pais ou responsáveis. 
 

Da Avaliação Escolar no Ensino Fundamental do 6.º ao 9.º anos 
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No Ensino Fundamental II, do 6.º ao 9.º anos, a avaliação do 

aproveitamento deve incidir sobre o desempenho global dos alunos nas 
diferentes experiências de aprendizagem, considerando-se que há ritmos e 
processos de aprendizagens diferentes. 

A avaliação do rendimento escolar será expressa em notas inteiras de 0,0 
(zero) a 10,0 (dez), atribuídas a provas, atividades, trabalhos escolares e 
participação do aluno. 
 As avaliações serão planejadas e realizadas sob três eixos: 
conhecimento, habilidades e atitudes. 

Serão considerados no desempenho da aprendizagem do aluno, além do 
conhecimento, a habilidade, a atenção, a participação, o interesse, a 
assiduidade e a pontualidade. 

Compete ao professor elaborar, aplicar e julgar os instrumentos de 
avaliação como provas e trabalhos extraclasses, utilizando-se de modalidades 
e/ou formas que se mostrarem aconselháveis e de aplicação possível. 

O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a todos os componentes 
curriculares, independente do respectivo tratamento metodológico e de sua 
consideração para fins de promoção. 

Os resultados da avaliação obedecerão aos objetivos e conteúdos de 
cada Componente Curricular, procurando o professor observar se foram 
atingidos os objetivos propostos para cada unidade didática, dando 
preponderância aos aspectos qualitativos, traduzidos bimestralmente por uma 
nota. 

As médias bimestrais serão aferidas por meio da média aritmética das 
notas obtidas em cada uma das atividades avaliativas, na seguinte 
conformidade:  
 

Média  Bimestral 
= 

P 1 + ATD (soma das avaliações das diversas atividades) + P 2  = MB 
                                                  2 
 Na observação sistemática e constante do desempenho do aluno, será 
adotado o sistema de números inteiros, na escala de zero a dez, observados os 
seguintes critérios para arredondamento de notas: 

I – decimais 1, 2, 3, 4 serão arredondados para o número inteiro 
imediatamente inferior; 

II -  decimais 5, 6, 7, 8 e 9 serão arredondados para o número inteiro 
imediatamente superior. 
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 Os estudos de recuperação farão parte do processo de ensino, em 
relação à necessidade de reforço na aprendizagem ou na prontidão para 
prosseguimento de estudos, para os casos de baixo rendimento escolar, 
conforme consta da Proposta Pedagógica. 
 Durante o ano, serão ministradas aulas de recuperação paralela dos 
diversos componentes curriculares àquele aluno com dificuldade, com o 
objetivo de proporcionar-lhe oportunidade de retornar o curso normal do 
processo de aprendizagem. 
 Todos os alunos terão direito aos estudos de reforço e recuperação 
paralela dos conteúdos curriculares não assimilados em todas as disciplinas em 
que o aproveitamento for considerado insatisfatório. 
 Será encaminhado para Estudos de Recuperação Paralela, o aluno  que 
obtiver média bimestral  inferior a 6,0 (seis), sem limites de Componente 
Curricular.  
 

Média Final do Bimestre 
=  

MB + RP (soma das avaliações das diversas atividades de Recuperação)  
2 

(para apuração da Média final do Bimestre será considerada a maior nota 
entre a MB e a média após a RP) 

 
  Os resultados da avaliação do rendimento escolar, por Componente 
Curricular, serão sistematicamente registrados, analisados com os alunos e 
sintetizados em uma única nota, bimestralmente, enviados à secretaria e 
comunicados aos pais ou responsáveis. 
 
 
 
Da Recuperação 

 
 A recuperação da aprendizagem é parte integrante do processo 
educativo e visa: 

I – a necessidade de reforço na aprendizagem ou na prontidão para 
prosseguimento de estudos, para os casos de baixo rendimento escolar, 
conforme consta da Proposta Pedagógica; 
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II  - oferecer oportunidade ao aluno de identificar suas necessidades e de 

assumir responsabilidade pessoal com sua própria aprendizagem; 
III - propiciar ao aluno condições para o alcance dos requisitos 

considerados indispensáveis para sua aprovação; 
IV - demonstrar a responsabilidade e compromisso da unidade escolar 

com a aprendizagem do aluno; 
V - diminuir o índice de repetência. 

 
 Os estudos de Recuperação processar-se-ão como segue: 

I – Contínua – concomitante ao bimestre letivo, quando o professor 
constatar deficiência na aprendizagem de determinado conteúdo através de 
Recuperação imediata, utilizando atividades diversificadas com o objetivo de 
reorganizar aprendizagens não dominadas e sanar prováveis causas das 
dificuldades encontradas; 

II – Paralela – ao término do bimestre, para os alunos com 
aproveitamento insuficiente através de projetos de reforço e recuperação, 
devendo ser revisados não só o conteúdo em que o aluno apresenta 
deficiência, mas, principalmente, no que configurar pré-requisito para o 
bimestre seguinte, sendo que o resultado obtido após a recuperação integrará 
o bimestre em curso; 

III – Intensiva – no final do 4.º bimestre letivo, serão destinados 05 
(cinco) dias para Recuperação Final, estando previstos no Calendário Escolar. 
 A recuperação paralela não poderá ser repetição de conteúdos não 
aprendidos, mas um trabalho pedagógico realizado por meio de novas 
estratégias, de tal maneira que o aluno aprenda efetivamente. 
 
 Será encaminhado para Estudos de Recuperação Paralela, o aluno  que 
obtiver média bimestral  inferior a 6,0 (seis), sem limites de Componente 
Curricular.  
 Será encaminhado para Recuperação Final o aluno que obtiver menos de 
24 (vinte e quatro) pontos, resultante da soma das médias dos 4 bimestres 
letivos, em até 03 (TRÊS) componentes curriculares  e possuir, nos referidos 
componentes, frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento). 
 Fica estabelecida, na avaliação da Recuperação Final, a nota mínima 
igual a 6,0 (SEIS). 
 A recuperação da aprendizagem poderá ser realizada em horário não 
coincidente com o horário escolar do aluno, conforme Legislação vigente. 
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Da Promoção e da Retenção 

 
Da Promoção  
 
 Será considerado promovido para o ano subsequente ou concluinte do 
Curso do Ensino Fundamental o aluno que obtiver: 

I – média final igual ou superior a 6,0 (SEIS) em todos os componentes 
curriculares, exceto em Educação Física, e frequência igual ou superior a 75% 
(setenta e cinco por cento) do total das horas letivas em seu conjunto, nos 
cinco primeiros anos do ensino Fundamental; 

II – média final igual ou superior a 6,0 (SEIS) em cada componente 
curricular, exceto Educação Física, e frequência igual ou superior a 75% 
(setenta e cinco por cento) nos quatro últimos anos do Ensino Fundamental 
(do 6.º ao 9.º ano). 
 
 A média anual será calculada através da média aritmética, utilizando-se a 
seguinte fórmula: 
 

Média Anual 
 

=    Médias: 1.º  Bim. + 2.º Bim + 3.º Bim. + 4.º Bim =MA 
4 
 

 Será encaminhado para Recuperação Final o aluno que obtiver menos de 
24 (vinte e quatro) pontos, resultante da soma das médias dos 4 bimestres 
letivos, em até 03 (TRÊS) componentes curriculares e possuir, nos referidos 
componentes, frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento). 
 
 Fica estabelecida, na avaliação da Recuperação Final, a nota mínima 
igual a 6,0 (SEIS). 
 Não haverá promoção com dependência. 
 
Da Retenção 

 
 Será considerado retido no ano o aluno que não atender às exigências 
fixadas para promoção: 
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I – o aluno que ao término do ano letivo, após estudos de recuperação, 

tiver média inferior a 6,0 (seis) em um ou mais componentes curriculares, 
exceto no 1.º ano do Ensino Fundamental. 

II – o aluno que tiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por 
cento) em um ou mais componentes curriculares, nos quatro últimos anos do 
Ensino Fundamental. 
 
 Será considerado Retido, após a Recuperação Final, o aluno que a ela 
não comparecer ou que, comparecendo, não obtenha os resultados expressos 
no artigo 186 (média seis), exceto no 1.º ano do Ensino Fundamental. 

 
Do Sistema de Controle de Frequência 

 
 A frequência às aulas será obrigatória e permitida apenas aos alunos 
legalmente matriculados, exigindo-se, no mínimo, para aprovação: 

I – 60% (sessenta por cento) do total de horas letivas na Educação 
Infantil; 

II - 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas em seu 
conjunto, nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental; 

III – 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas dadas de cada 
componente curricular, nos quatro últimos anos do Ensino Fundamental. 
 
 As faltas dos alunos não poderão ser abonadas, exceto nas seguintes 
situações: 

I – estudante gestante, conforme prevê a legislação; 
II – óbito familiar; 
III - internação, por motivo de saúde, desde que apresentado laudo 

médico; 
IV - doenças infectocontagiosas, conforme prevê legislação; 
V - tratamento de doenças que requerem cuidados especiais, 

devidamente comprovados; 
VI - outros motivos de força maior deferidos pela Direção. 

 As justificativas das faltas apresentadas servirão apenas para atender às 
normas disciplinares. 
 
 A frequência do aluno matriculado após o início do ano letivo será 
computada a partir da data da matrícula na Unidade Escolar. 
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 O registro da frequência do aluno será efetuado diariamente pelo 
professor, no diário de classe, e entregue, bimestralmente, na Secretaria da 
Unidade escolar de acordo com o prazo definido no Calendário Escolar. 
 A Unidade Escolar adotará providências internas capazes de estimular a 
presença do aluno em suas atividades letivas e de realizar acompanhamento 
da sua frequência através de um sistema de comunicação com as famílias. 
 Para atendimento de sua função, caberá ainda, a Unidade Escolar, 
encaminhar o aluno à Orientação Educacional e às autoridades – Conselho 
Tutelar – a relação dos alunos que apresentarem número de faltas superior a 
12,5% do total da carga horária do ano letivo. 
 Será considerado como abandono os casos em que o aluno obtiver 50% 
mais uma falta de horas letivas durante o ano ou que não frequente nenhum 
dia do último bimestre letivo. 
 Para a Educação Infantil e os cinco primeiros anos do Ensino 
Fundamental, o tempo destinado ao recreio dirigido será computado para 
cumprimento dos mínimos exigidos quanto à duração do período letivo. 
 As aulas previstas e dadas somente poderão ser suspensas por ato do 
Diretor, em decorrência de situações que justifiquem tal medida, ficando 
sujeitas à reposição para o devido cumprimento do período letivo. 
 Com o fim de garantir a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) 
para os alunos da Educação Infantil e 75% (setenta e cinco por cento) por 
parte de todos os alunos do Ensino Fundamental, a escola tomará as seguintes 
providências; 

I – realizará no decorrer e ao final de cada bimestre letivo, levantamento 
sistemático de frequência dos alunos através da Coordenação Pedagógica; 

II - alertará e manterá informado os pais; 
III- tomará as providências cabíveis no âmbito da escola, junto aos alunos 

sistematicamente ausentes e respectivos professores, convocando os 
responsáveis para ciência e providências. 
Da Frequência e Compensação de Ausências 
 
 A Escola fará o controle sistemático de frequência dos alunos às 
atividades escolares, bimestralmente, e adotará medidas para que os alunos 
possam compensar ausências, quando julgar necessário, visando suprir 
lacunas no processo de aprendizagem: 

I – as atividades de compensação de ausências serão programadas, 
orientadas e registradas pelo professor da classe ou das disciplinas, com a 
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finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem, provocadas por 
frequência irregular às aulas; 

II – a compensação de ausências não exime a Escola de adotar as 
medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem a família e o 
próprio aluno de justificar suas faltas. 
 
 O controle de frequência será efetuado sobre o total de horas letivas do 
1.º ao 5.º anos e por componente curricular do 6.º ao 9.ºanos, exigida a 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) para aprovação. 
 A compensação de ausências cumpridas pelo aluno serão devidamente 
registradas no Diário de Classe do Professor e deduzidas das faltas obtidas. 

 
 

SIMULADO 
 

O Simulado é um procedimento avaliativo adotado nas turmas dos 9.ºs 

anos do Ensino Fundamental e das 1.ªs, 2.ªs e 3.ªs séries do Ensino Médio. 
Acreditamos que esse sistema é altamente eficaz e traz bons resultados, 

conforme se verifica a seguir: 
- possibilita uma revisão dos assuntos trabalhados na unidade, até o 
período; 
- treina a postura do aluno diante de questões objetivas; 
- desenvolve o senso autocrítico, através da classificação alcançada; 
Promove aquisição de conhecimentos indispensáveis ao ENEM. 
São 40 questões (múltipla escolha) com conteúdos programáticos 

desenvolvidos durante os bimestres e uma redação.  Na 3.ª série do Ensino 
Médio, os simulados abordam, também, conteúdos do ano anterior ao que o 
aluno está cursando. 

Ao atingir a pontuação mínima de 20 acertos, a cada bimestre, o aluno 
recebe 1 (um) ponto extra na média final de todas as disciplinas.  

Os resultados nos simulados também contam pontos para o ingresso na 
UNISANTA, sem a necessidade de vestibular. 

O gabarito do simulado está disponível no dia da prova, após as 13 
horas, no Portal do Colégio (www.colegio.unisanta.br). 

 
Questões retiradas, preferencialmente de vestibulares/concursos e 

adequadas ao conteúdo das séries/anos. O aluno que obtiver, no mínimo, 20 
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pontos, terá direito ao acréscimo de 1 ponto na média final do bimestre (em 
cada disciplina). 

A correção é feita pelo setor de TI em, no máximo, 4(quatro) dias úteis. 
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CONDIÇÕES ESPECIAIS DE APRENDIZAGEM 
 
 Será merecedor de tratamento excepcionalmente o aluno, de qualquer 
nível de ensino, portador de afecções congênitas ou adquiridas, determinando 
distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados e infecções, traumatismos ou 
outras condições mórbidas, por incapacidade física relativa, inviabilizadora da 
frequência aos trabalhos escolares, desde que se verifique a conservação das 
condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da 
atividade escolar em novos moldes, mediante laudo médico elaborado por 
autoridade oficial. 
 Nos termos da Lei nº 6.202/75, que atribui a estudantes em estados de 
gestação e parto, o regime de exercícios domiciliares, assegurando o direito às 
avaliações. 
 Para tanto, o responsável legal pelo aluno, deverá apresentar 
requerimento dentro do prazo de 8 (oito) dias contados a partir do 8º mês, 
juntando atestado médico. É preciso que o aluno cumpra os exercícios 
domiciliares determinados por seus professores. 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ESTUDOS EM CASO DE ENFERMIDADE OU 
GRAVIDEZ 
 Os alunos que apresentem algum problema de saúde que os impeçam 
de comparecer às aulas por período prolongado ou a aluna gestante, podem 
requerer condições especiais de estudos. 
 O que deve ser feito: o aluno, ou seu responsável, se menor, deverá 
preencher requerimento na Secretaria do Colégio, apresentar atestado do 
médico responsável pelo tratamento e indicar a pessoa responsável pela 
intermediação entre o aluno e a escola. 
 O Colégio, após análise do caso, emitirá parecer sobre como deverão ser 
desenvolvidos os estudos e o cumprimento das atividades práticas. 
 
ATENDIMENTO DOMICILIAR 

Tem direito ao atendimento domiciliar o aluno amparado pela Lei 
Federal N.º 1044/69, portador de afecções congênitas ou adquiridas e 
traumatismos. 

De acordo com a Lei Federal nº 6202/75 faculta às gestantes, a partir do 
oitavo mês de gravidez, mediante atestado médico, por um período de 90 
(noventa) dias, o exercício das atividades escolares domiciliares. 
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REGIMENTO ESCOLAR 
 
Direitos e Deveres do aluno 
 
 A escola é um espaço em que se exerce a cidadania e, por isso, é 
importante que todos conheçam os seus direitos e deveres fundamentais 
enquanto pessoas a fim de que possamos criar entre nós um ambiente 
saudável e de respeito mútuo. Só assim construiremos, de fato, a verdadeira 
comunidade. 
 O corpo discente é constituído por todos os alunos 
matriculados na Escola, aos quais se aplicam as disposições deste 
Regimento. 

DOS DIREITOS 
 

 Constituem direitos do aluno os emanados do Regimento 
Escolar, das normas de ensino e das demais disposições legais 
atinentes, bem como: 

I – conhecer a Proposta Pedagógica e as disposições contidas no 
Regimento Escolar vigente; 
II – ter assegurado ensino com as necessárias condições pedagógicas que 
conduzem à sua efetiva aprendizagem, incluindo o uso de materiais 
pedagógicos, equipamentos e demais serviços da Escola; 
III – ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento de 
suas potencialidades na perspectiva individual, social e de mercado de 
trabalho; 
IV – ser tratado e respeitado como pessoa, em sua dignidade inata; 
V – receber informações sobre seu rendimento escolar, através de 
boletins ou documentos similares; 
VI – formular petições escritas relativas à vida escolar, recorrendo, 
inclusive, dos resultados de avaliação do seu desempenho no processo 
pedagógico, de acordo com a legislação vigente; 
VII – receber orientação contínua e sistemática para o pleno exercício 
das funções previstas nas atividades de Estágio Supervisionado; 
VIII – reunir-se para organização de agremiações e campanhas de cunho 
educativo. 

 
 

DOS DEVERES 
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Constituem deveres do aluno: 
I – conhecer e cumprir as normas regimentais especialmente as 
relacionadas à avaliação, direitos e deveres e suas implicações em caso 
de inobservância; 

 II – frequentar com assiduidade e pontualidade às aulas, avaliações, 
sessões de Educação Física e demais atividades escolares programadas 
pela Escola e definidas em seu calendário, sempre uniformizado, 
demonstrando ativa participação; 
III – trazer, diariamente, consigo todo o material exigido pela Escola, 
incluindo seu uniforme (diário, de Educação Física e Laboratório) nas 
especificações previstas no Informativo Anual; 

 IV – atender aos sinais para o início e reinício das aulas; 
 V – manter-se atento às aulas, cumprindo as tarefas que lhe forem 

atribuídas pelos professores; 
 VI – cumprir, com rigorosa exatidão, as normas disciplinares legalmente 

adotadas pela Escola, no estabelecimento, nas suas imediações e nas 
atividades externas à Escola, mas sob responsabilidade da mesma, 
acatando, com respeito, as determinações de Direção, dos Professores e 
demais funcionários; 

 VII – comunicar à Direção seu afastamento temporário, por motivo de 
doença ou outros, devidamente justificado; 
VIII – apresentar solicitação por escrito e assinada pelo responsável para 
fins de entrada atrasada e/ou saída antecipada; 

 IX – ter hábitos de civismo, de sociabilidade e de convivência em grupo, 
tratando os colegas com respeito e dignidade, criando um ambiente de 
fraternidade e sobriedade, sendo considerada falta grave, agressão física 
aos colegas; 

 X – portar identificação adotada pela Escola para ser apresentada 
sempre que solicitada; 

 XI – solicitar permissão do professor para entrar ou sair da sala de aula 
e/ou laboratório e da Direção para ausentar-se das dependências da 
Escola durante o horário regular de aulas e, no caso de Cursos Técnicos, 
do Coordenador do Curso; 

 XII – abster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons 
costumes ou importem em desacato às leis, às autoridades escolares, à 
Direção ou aos Professores e Funcionários; 
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XIII – cooperar para a boa conservação dos prédios, mobiliário, 
equipamentos e material didático, bem como de tudo que é de uso 
coletivo e social, contribuindo para a manutenção de um ambiente 
saudável e harmônico, respondendo e indenizando os danos que causar; 

 XIV – indenizar prejuízo, quando produzir danos materiais em objetos de 
propriedade de colegas, de funcionários ou de professores; 

 XV – apresentar conduta, asseio pessoal e vocabulário que 
correspondam aos princípios de higiene e educação, respeitando a si 
mesmo e os demais; 

 XVI – garantir a entrega e a devolução de toda a comunicação entre a 
Escola e sua Família; 

 XVII – submeter à aprovação da Direção a programação de atividade de 
iniciativa pessoal ou de grupos a serem realizadas na Escola; 

 XVIII – agir com probidade, na realização das avaliações do rendimento 
escolar; 

 XIX – não participar de movimento de indisciplina coletiva; 
 XX – zelar pelo bom nome da Escola, honrando-a com sua conduta 

dentro do estabelecimento. 
 
É vedado ao aluno: 

I – entrar em sala de aula ou dela sair, sem permissão do professor, ou 
do colégio sem a autorização da autoridade escolar competente; 

 II – ocupar-se, durante o período de aulas, com atividades alheias às 
mesmas; 

 III – portar material alheio ao uso pedagógico, que apresente perigo à 
saúde, segurança e integridade física e moral sua e dos participantes do 
processo educativo e para preservação do ambiente escolar; 

 IV – permanecer, durante os intervalos, fora dos recintos que lhe forem 
destinados, bem como transitar pelas dependências do prédio em hora 
de aula, sem a devida autorização; 

 V – promover vendas, coletas ou subscrições dentro ou fora ou em nome 
da Escola, sem a devida autorização; 

 VI – rasurar documentos ou falsificar assinaturas em comunicações 
escolares; 

 VII – fomentar ou participar de faltas coletivas às aulas ou manifestações 
de agravo ao Corpo Técnico-Pedagógico, Administrativo, Docente, 
Discente ou Autoridade, no recinto escolar; 
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VIII – formar grupos, promover ou incitar algazarras, atos de indisciplina 
ou distúrbios de qualquer natureza, durante as aulas ou fora do período 
delas, nos corredores e pátios, bem como nas imediações do 
Estabelecimento; 

 IX – promover ou participar de movimentos de hostilidade ou 
desprestígio à escola, a seus elementos e às suas autoridades, bem como 
às autoridades constituídas; 

 X – praticar atos de violência, injúria ou calúnia contra elementos da 
Direção, da Administração, do Corpo Docente, do Corpo Técnico-
Pedagógico ou Colegas; 

 XI – praticar dentro ou nas proximidades da escola, atos ofensivos à 
moral e aos bons costumes; 

 XII – desrespeitar Colegas, Funcionários, Professores ou Corpo Técnico-
Pedagógico da escola; 

 XIII – agredir verbalmente e/ou ameaçar Colegas, Funcionários, 
Professores ou Corpo Técnico-Pedagógico; 

 XIV – agredir fisicamente Colegas, Funcionários, Professores ou o Corpo 
Técnico-Pedagógico; 

 XV – promover brigas, tumultos ou brincadeiras violentas no recinto 
escolar ou suas proximidades; 

 XVI – fumar nas salas de aula ou em qualquer recinto do 
estabelecimento; 

 XVII – grafar nas paredes, portas ou qualquer outra parte do edifício, 
palavras, desenhos ou outros sinais atentatórios ao pudor e aos bons 
costumes; 

 XVIII – portar livros, impressos, gravuras ou escritos considerados 
imorais; 
XIX – ingerir bebidas alcoólicas no interior ou nas proximidades do 
estabelecimento, bem como portar ou usar produtos tóxicos de 
qualquer natureza; 

 XX – retirar ou utilizar, sem a devida autorização qualquer documento ou 
material pertencente à Escola, aos Colegas, Funcionários, Professores, 
Corpo Técnico-Pedagógico; 

 XXI – utilizar meios tecnológicos de comunicação ou, por qualquer outro 
meio de publicidade, para divulgar quaisquer assuntos que envolvam 
direta ou veladamente o nome da escola ou dos participantes do seu 
projeto educativo. 

DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS  
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 A Escola espera das Famílias e dos Responsáveis o apoio necessário para 
que os alunos cumpram os seus deveres. 
 O que se solicita: 
 - Diálogo com os órgãos ou serviços competentes do Colégio. 
 - Participação nas reuniões e programações. 
 - Acompanhamento dos alunos para seu maior aproveitamento. 
São direitos dos Pais ou Responsáveis: 

I – conhecer: 
 - a Proposta Pedagógica 
 - o Regimento Escolar 
 - o Calendário Escolar 
 - o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 
II - ter acesso às informações referentes à vida escolar do aluno; 
III – contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às estâncias 
superiores; 
IV – ser comunicado de ocorrências referentes à vida escolar do aluno. 

 
São deveres dos Pais ou Responsáveis: 

I – cumprir as disposições contidas na Proposta Pedagógica e no 
Regimento Escolar; 
II – corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo do aluno; 
III – comparecer às reuniões convocadas pela Escola; 
IV – atender às solicitações da Escola para tomar conhecimento de 

quaisquer fatos relevantes de seu interesse; 
V – avisar, de imediato, a Direção da Escola, ocorrência de doença 
infectocontagiosa na família; 
VI – ressarcir danos ou prejuízos causados à Escola ou a outrem; 
VII – garantir assiduidade e pontualidade do aluno às aulas e/ou 
atividades escolares; 
VIII – respeitar a direção, os especialistas, os professores e os 
funcionários da Escola. 

 
 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E 
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ENSINO FUNDAMENTAL (DO 1.º AO 5.º ANOS) 
 

LANCHE  ESCOLAR 
 
O lanche poderá ser trazido de casa ou adquirido na cantina da Escola. 

Nas duas primeiras semanas, considerada a fase de adaptação do aluno no 
Curso de Educação Infantil, sugerimos que cada aluno traga lanche de casa não 
provocando, assim, muitas mudanças no cotidiano dos alunos. 

Solicitamos que os Senhores enviem as observações às professoras por 
escrito (através da agenda), em caso de indisposição ou qualquer proibição de 
alimentos.  

 

Brinquedos 

Haverá um dia especial, comunicado por meio da agenda do aluno. 
Apenas este dia será permitido que a criança traga um brinquedo, que deve 
estar identificado com o nome e ano/série do aluno. 

Não permita que a criança traga brinquedos caros, de valor emocional, 
com peças pequenas ou que possam quebrar com facilidade. 

Assim, evitamos transtornos e garantimos momentos divertidos aos 
pequenos! 

 
 

ANIVERSÁRIOS 
A comemoração do aniversário, além de ser um momento lúdico, 

estimula as relações sociais e os vínculos afetivos, fortalecendo a autoestima e 
a identidade do educando. 

Na Educação Infanfil e Ensino Fundamental I, os aniversários serão 
comemorados no horário das 14h30 às 15h00, com os colegas de sala e 
professores, sem que haja interferência nas aulas. Para os alunos dessas 
turmas será permitida a presença de um (01) familiar/acompanhante. 

Informamos que não será permitido o envio de máquinas fotográficas 
sem o Termo de Responsabilidade, que deverá ser solicitado antes da data 
prevista para a comemoração. 

Não serão necessários convites, pois enviaremos comunicados para toda 
a classe. 

O cardápio deve ser acordado entre os responsáveis dos participantes 
seguindo orientações do colégio.  
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EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL 

Datas das comemorações Aniversariantes dos Meses 

18 de março janeiro, fevereiro e março 
24 de junho abril, maio e junho  

30 de setembro julho, agosto e setembro 

25 de novembro outubro, novembro e dezembro 

 
 
COZINHA EXPERIMENTAL-  Educação Infantil 
 

A cada bimestre é trabalhado com as crianças, na cozinha experimental, 
uma culinária diferente, onde se dá preferência para lanches saudáveis, 
levando a criança a conhecer alguns alimentos que não costumam comer em 
casa e que acabam gostando após experimentar na escola. 
 
 
DATAS COMEMORATIVAS 
 

Todas são lembradas e comemoradas de forma que a criança 
compreenda o seu significado. 
 
 

COMEMORAÇÕES CÍVICAS  
 
Ensino fundamental I  

Todas as quintas-feiras, no horário da entrada, os alunos participam do 
Momento Cívico, com o objetivo de incentivar o amor à Pátria, valorizar os 
símbolos nacionais e resgatar datas comemorativas que acabam “esquecidas” 
na correria do dia a dia. 

Assim, os alunos do 1.° ao 5.° anos preparam apresentações referentes 
às comemorações da semana e entoam o Hino Nacional. Temas atuais 
também são discutidos pelas turmas. 
 
 
Ensino fundamental II 

21 de Abril 
(Tiradentes) 
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Data da comemoração: 20 de abril 

 
1.° de Maio 

(Dia Mundial do Trabalho) 
Data da comemoração: 29 de abril 

 
7 de Setembro 

(Independência do Brasil) 
Data da comemoração: 5 de setembro 

 
15 de Novembro (Proclamação da República) 

19 de Novembro (Dia da Bandeira) 
20 de Novembro (Dia da Consciência Negra) 

Data da comemoração: 11 de novembro 
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RECONSIDERAÇÃO E RECURSOS 
 
DELIBERAÇÃO CEE 127/2014 
 
Altera dispositivos da Deliberação CEE 120/2013 
O Conselho Estadual de Educação, de acordo com o disposto no inciso I do 
artigo 2º da Lei Estadual 10.403/1971, e considerando a Indicação CEE 
128/2014, 
DELIBERA:  
Art. 1º - O § 1º do art. 3º da Deliberação CEE 120/2013 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“§ 1º - O pedido de reconsideração de que trata o caput deverá ser 
protocolado na escola em até 10 dias, contados da data da divulgação dos 
resultados.” 
Art. 2º - Acrescenta-se o § 4º ao art. 3º da Deliberação CEE 120/2013, com a 
seguinte redação: 
“§ 4º - Os prazos a que se refere este artigo ficarão suspensos durante os 
períodos de recesso escolar e férias dos docentes.” 
Art. 3º - Os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 4º da Deliberação CEE 120/2013 passam a 
vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o seu § 5º: 
“§ 1º - O recurso de que trata o caput deverá ser protocolado na escola, em 
até 10 dias, contados da ciência da decisão, e a escola o encaminhará à 
Diretoria de Ensino ou ao órgão de supervisão delegada, em até 5 dias, 
contados a partir de seu recebimento.” 
“§ 2º - A Diretoria de Ensino, ou órgão equivalente de supervisão delegada, 
emitirá sua decisão sobre o recurso interposto, no prazo máximo de 15 dias, 
contados a partir de seu recebimento.” 
“§ 3º - Na análise do recurso, deverá ser considerado: 
I – O cumprimento das normas legais vigentes; 
II - O cumprimento das normas regimentais no processo de avaliação e 
retenção do aluno; 
III – A presença de atitudes irregulares ou discriminatórias contra o estudante; 
IV – A existência de fato novo relevante.” 
“§ 4º - A decisão do Dirigente de Ensino, ou responsável pelo órgão de 
supervisão delegada, será comunicada à escola dentro do prazo previsto no § 
2º, e dela a escola dará ciência ao interessado, no prazo de 5 dias.” 
Art. 4º - O caput do artigo 5º e seus §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Deliberação CEE 
120/2013 passam a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 5º - Da decisão do Dirigente, ou responsável pelo órgão de supervisão 
delegada, caberá recurso especial ao Conselho Estadual de Educação, no prazo 
de 5 dias, por parte do estudante, seu representante legal ou da escola, 
mediante expediente protocolado na Diretoria de Ensino ou no órgão de 
supervisão delegada.” 
“§ 1º - A Diretoria de Ensino e o órgão de supervisão delegada terão o prazo 
de 5 dias, a contar de seu recebimento, para encaminhar o recurso ao 
Conselho Estadual de Educação, informando, no expediente, se o aluno 
continua na mesma unidade escolar e se foi reclassificado.” 
“§ 2º - O recurso especial ao Conselho será apreciado pela Câmara de 
Educação Básica, em caráter prioritário, observadas as normas regimentais.” 
“§ 3º - O recurso especial será apreciado somente quanto ao cumprimento das 
normas legais, o cumprimento das normas regimentais da unidade escolar, a 
existência de atitudes irregulares ou discriminatórias contra o estudante ou 
pela apresentação de fato novo relevante.” 
“§ 4º - Em caso de divergência entre a decisão da escola e a da Diretoria de 
Ensino, ou órgão de supervisão delegada, com relação à avaliação final do 
estudante, prevalecerá a decisão da Diretoria de Ensino, ou do órgão de 
supervisão delegada, até a manifestação final do Conselho.” 
Art. 5º - O caput do art. 6º da Deliberação CEE 120/2013 passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescido de Parágrafo único. 
“Art. 6º - Dos atos praticados por uma parte será dada ciência à outra parte, 
por escrito.” 
“Parágrafo Único – Caberá à Diretoria de Ensino dar ciência à outra parte, 
quando se tratar de recursos encaminhados ao Conselho Estadual de 
Educação.” 
Art. 6º - O caput do art. 7º da Deliberação CEE 120/2013 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 7º - A Secretaria Estadual de Educação poderá editar normas próprias 
sobre a questão tratada nesta deliberação para as escolas de sua rede, 
cabendo à supervisão de ensino, no seu trabalho permanente de visita às 
escolas estaduais, oferecer as orientações necessárias.” 
 Art. 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua 
homologação revogadas as disposições em contrário.  
 

INSTRUÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS DAS 
MENSALIDADES 
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Os boletos bancários são entregues no ato da matrícula (matrícula + 
mensalidades). 

 Sempre verificar seus dados no boleto: 
Nome do aluno, n.º do RA, ano/série, curso. 

 Data de vencimento (1.º dia útil do mês  – para pagamento com de 7% -  
desconto de pontualidade). 

 Valor do documento 
outras informações (no campo de instruções do boleto). 

 Por questões de segurança, os pagamentos dos boletos deverão ser 
efetuados na rede bancária até a data do vencimento. 

 Conforme Contrato de Prestação de Serviços, o pagamento dos boletos 
após o vencimento implica em acréscimo de multa e juros. 

 Após o vencimento, eventuais benefícios (bolsas, descontos, etc.) são 
cancelados. 

 Estas instruções não são relativas àqueles que optaram por quitar a 
anuidade em uma única parcela. 

 Os assuntos relacionados às mensalidades (atrasos, esquecimentos, 
equívocos ao digitar código de barras, etc.) são de competência 
EXCLUSIVA da Tesouraria (Tel.: 3202.7130 – 3202.7143). 

 Acordos referentes a débitos em aberto devem, OBRIGATORIAMENTE, 
serem realizados APENAS no Departamento Jurídico – Ativos  (Tel.:   
3202.7146). 

 Lembre-se de que: a rematrícula está condicionada ao pagamento das 
mensalidades. 

  

Tel:3202.7130
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OFICINAS GRATUITAS 
 

Oferecidas aos alunos dos 2os aos 5os anos, gratuitamente, têm por 
finalidade promover a integração, a criatividade, a coordenação, a 
socialização, além dos objetivos específicos de cada modalidade. 

Os alunos têm a possibilidade de escolher duas modalidades diferentes 
e, nos dias em que as realiza, sua saída passa a ser às 18h05 ao invés das 
17h20. 

Entre as modalidades oferecidas estão: 
- Arte: técnicas de desenho, colagem, pintura e artesanato. 
- Espanhol: possibilita ao aluno o conhecimento inicial do idioma. 
- Música: conhecimento de instrumentos musicais variados, sons, ritmos 

e músicas. 
- Xadrez: promovendo um desenvolvimento intelectual e o raciocínio. 
- Teatro: trabalhando a expressão corporal, técnicas vocais, a 

desinibição, estimulando a criatividade e a memória. 
- Dança e Dança de Rua: envolvendo o conhecimento corporal, ritmo, 

atenção, coordenação, desinibição, através da dança clássica e moderna. 
- Catecismo: o trabalho voluntário das evangelizadoras visa inserir os 

alunos em um ambiente cristão, possibilitando com que eles estejam aptos a 
receber a Primeira Eucaristia. 
 - Capoeira: sendo uma das mais ricas expressões de nossa cultura, 
desenvolve habilidades artísticas e ritmos. Somado a isso, proporciona ganhos 
emocionais como a autoconfiança e autocontrole, além de contribuir para o 
processo de ensino aprendizagem. 
 

Fique atento! 
Os alunos recebem informativos com o período de 

inscrição das oficinas. 

 
 
Extracurriculares (com taxas adicionais) 

 Futsal, handebol, basquete, karatê, judô, tênis de mesa (escolinha) e 
natação. 

Informações: Secretaria da Piscina (3202.7126) 
 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
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O Complexo Educacional Santa Cecília, apresentando um diferencial 
diante de muitas realidades brasileiras, tem uma infraestrutura esportiva e 
acredita que através do esporte a criança e o jovem podem atingir índices 
aceitáveis de qualidade de vida e até, se assim desejarem, tornarem-se 
possíveis atletas ao oferecer espaços adequados, professores qualificados, 
apoio e investimento. 

Dessa forma, o esporte educacional, focado pelo Departamento de 
Esportes se desmembra das aulas de educação física, assume sua identidade e 
se alia ao projeto político pedagógico da escola, tornando-se mais uma 
ferramenta contribuindo para a formação de seus alunos. 

A tríade escola – família – aluno atingirá de forma satisfatória metas 
desejáveis com a prática desportiva dentro co Complexo, através das 
atividades extracurriculares oferecidas pelo Departamento de Esportes, pois 
estimula o desenvolvimento das aptidões individuais e funcionam como meio 
de o aluno personalizar seu processo de aprendizado, ajudando no 
desempenho satisfatório em disciplinas do currículo formal e permitindo aos 
pais acompanharem a evolução de seus filhos de forma global. 

A cada ano são ofertadas opções de modalidades esportivas que os 
alunos podem praticar no contra período, além das aulas de Educação Física.  
Os interessados devem procurar o Departamento de Esportes e conhecer os 
critérios e possibilidades. 
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TRÂNSITO E SEGURANÇA 
 

 Visando assegurar proteção e bem-estar aos alunos e à comunidade 
escolar como um todo, pedimos aos responsáveis que observem com atenção 
os seguintes procedimentos: 

 Conduza seu filho à escola ou entregue-o apenas a pessoas de sua 
confiança. 

 Nunca se esqueça de travar as portas e manter os vidros do seu 
automóvel sempre fechados. 

 Ao transportar crianças, coloque-as no banco de trás, com o assento 
adequado à idade (cadeirinha) e cinto de segurança. 

 Use sempre o cinto de segurança. 

 Colabore com a fluidez do trânsito e a segurança de seu filho. 

 Evite parar em fila dupla e não demore no embarque/desembarque 
dos alunos. 

 Não estacione ou bloqueie a rampa de acesso para não prejudicar a 
fluidez no embarque e desembarque de alunos. 

 
Observação: nossos padrões de comportamento transformam-se, com 

certeza, em referências para a formação de nossos filhos e alunos. Como 
educadores e como responsáveis não podemos praticar atos de desrespeito às 
normas de trânsito e ao próximo. 
 

Saída e Aglomeração na porta do Colégio 
 
 Nenhum aluno pode permanecer no Colégio após o horário de saída. O 
Colégio não dispõe de profissionais para tomar conta dos alunos fora do 
horário estipulado para as aulas, mesmo que estejam acompanhados dos 
pais/responsáveis. 
 Solicitamos que esta determinação seja respeitada, pois o seu 
cumprimento evitará possíveis incidentes com nossos alunos. 
 Os alunos autorizados a sair sozinhos NÃO podem permanecer no 
Colégio fora do horário de aula, e os que fazem atividades (oficinas) devem 
seguir o mesmo critério. 
 O Colégio fará um controle dos alunos que não acatarem essa 
orientação, visando à tomada de providências cabíveis junto aos responsáveis. 
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Todo aluno deve saber: 

 Saber seu endereço, telefone, nome dos pais ou responsáveis ou de 
quem virá buscá-lo na escola. 

 Evitar contatos com estranhos e buscar uma forma de comunicar-se 
(gritos, gestos, etc.) para chamar atenção das pessoas próximas 
quando houver uma abordagem suspeita. 

 Evitar ir ou voltar sozinho da escola, bem como a qualquer outro 
percurso. No impedimento dos responsáveis, opte por andar em 
grupos, na companhia de amigos, para vir à escola ou durante longas 
caminhadas. 

 Não conversar, em hipótese alguma, com estranhos, nem fornecer 
qualquer dado pessoal a eles. Também não é recomendado aceitar 
presentes, doces, etc. 

 Evitar organizar “rodinhas de conversa’ na porta do Colégio, 
afastando assim o perigo da abordagem de estranhos. 

 
Transporte Escolar 
 
 O colégio Santa Cecília concentra seus esforços, inteiramente, na 
finalidade educacional e, por isso mesmo, não mantém, direta ou 
indiretamente, serviço de transporte escolar. 
 Os senhores pais deverão estabelecer contato direto com o 
transportador de sua escolha, pois o Colégio não é sequer intermediário para 
essa finalidade, nem responsável pela opção. 
 O “Santa Cecília” lembra que é da responsabilidade do transportador 
cumprir com as normas legais vigentes para tal serviço e demonstrar, aos 
senhores pais que o contratem, ser possuidor dos requisitos legais e 
profissionais exigidos para esse trabalho, sendo responsabilidade dos pais 
observar o fiel cumprimento de tais exigências. 
 Seguem-se dados dos responsáveis pelo serviço de transporte escolar: 
 

Enio e Lilian 
Tel.: (13) 3225.1121 

Cel.: (13) 99785.3177 / (13) 99711.4468 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.058, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. 

  

Altera os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), para estabelecer o significado 
da expressão “guarda compartilhada” e dispor 
sobre sua aplicação. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Esta Lei estabelece o significado da expressão “guarda compartilhada” e 
dispõe sobre sua aplicação, para o que modifica os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

Art. 2o  A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

“Art. 1.583.  ......................;;;........................................ 

............................................................................................. 

§ 2o  Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido 
de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas 
e os interesses dos filhos. 

I - (revogado); 

II - (revogado); 

III - (revogado). 

§ 3º  Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos 
será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. 

.............................................................................................. 

§ 5º  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 
interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre 
será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou 
subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e 
psicológica e a educação de seus filhos.” (NR) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.058-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1583%C2%A72.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1583%C2%A73.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1583%C2%A75


 
 

58 
 

 

Colégio Santa Cecília 
“Art. 1.584.  .................................................................. 

............................................................................................. 

§ 2o  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 
encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a 
guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja 
a guarda do menor. 

§ 3o  Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência 
sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 
poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que 
deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. 

§ 4o  A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de 
guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas 
ao seu detentor. 

§ 5o  Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da 
mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, 
considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 
afetividade. 

§ 6o  Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações 
a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 
(duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia pelo não atendimento da 
solicitação.” (NR) 

“Art. 1.585.  Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de 
medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão 
sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a 
oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos 
exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do 
art. 1.584.” (NR) 

“Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: 

I - dirigir-lhes a criação e a educação; 

II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; 

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 

IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; 

V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 
permanente para outro Município; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1584%C2%A72.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1584%C2%A73.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1584%C2%A74.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1584%C2%A75.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1584%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1585.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1634.


 
 

59 
 

 

Colégio Santa Cecília 
VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais 

não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; 

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos 
da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento; 

VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 

IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 
e condição.” (NR) 

Art. 3o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de dezembro de 2014; 193
o
 da Independência e 126

o
 da República.  

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 
Claudinei do Nascimento 
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(Início: 27/01 Término: 21/12) 

 
1º SEMESTRE 

 
1º BIMESTRE (27/01 a 16/04) 

 

JANEIRO 

D S T Q Q S S 

-- -- -- --  1 (F) 02 

03 4 (RE) 5 (RE) 6 (RE) 7 (RE) 8 (RE) 09 

10 11 (RE) 12 (RE) 13 (RE) 14 (RE) 15 (RE) 16 

17 18 (RE) 19 (RE) 20 (RE) 21 (RE) 22 (RE) 23 

24 25 (RE) 26 (RE) 27 (L) 28 (L) 29 (L) 30 

31 -- -- -- -- -- -- 
Total de dias 

letivos 
00 00 01 01 01 -- 

Dias letivos (L) = 3 
Dia 1º a 26 – Férias Escolares (Alunos) 
Dia 1º a 20 – Recesso Escolar (Professores) 
Dias  22 e 27 – Semana de Estudos e Planejamentos (Professores) 
Dia 27 (4ª feira) – Início do Ano Letivo 
 

Dia 28 (5ª feira) 

Reunião de Pais e Mestres – Apresentação  

Manhã 9h30 1as, 2as e 3as séries do Ensino Médio 

 

Dia 29 (6ª feira) 

Reunião de Pais e Mestres – Apresentação  

Manhã 9h30 6os, 7os, 8os e 9os anos do Ensino Fundamental II 

Tarde 14h30 1os aos 5os anos do E. Fund. I, Maternal I e II, Jardim I e II da Educação 
Infantil 
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FEVEREIRO 

D S T Q Q S S 

-- 1(L) 2(L) 3(L) 4(L) 5(L) 06 

07 8(SA) 09(F) 10(SA) 11(L) 12(L) 13 

14 15(L) 16(L) 17(L) 18(L) 19(L) 20 

21 22(L) 23(L) 24(L) 25(L) 26(L) 27 

28 29(L) -- -- -- -- -- 
Total de dias 

letivos 
04 03 03 04 04 -- 

Dias letivos (L) = 18 
Dia 1º (2ª feira) – Início das aulas 
Dia 9 (3ª feira) – Carnaval  
Dias 8 e 10 – Suspensão de atividades 
 
 
Dia 1º de fevereiro (2ª feira)  

Manhã Entrada: 7h10 
Saída: 9h40 

2as e 3as séries do Ensino Médio 

Entrada: 8h 
Saída: 10h30 

8os e 9os anos do Ensino Fundamental II 

Tarde Entrada: 12h50 
Saída: 15h 

4os e 5os anos do Ensino Fundamental I 
8os e 9os anos do Ensino Fundamental II 

 
Dia 2 de fevereiro (3ª feira)  

Manhã Entrada: 7h10 
Saída: 9h40 

1as séries do Ensino Médio 

Entrada: 8h 
Saída: 10h30 

6os e 7os anos do Ensino Fundamental II 

Tarde Entrada: 12h50 
Saída: 15h 

1os, 2os e 3os anos do Ensino Fundamental I 
6os e 7os anos do Ensino Fundamental II 

 
Dia 03 de fevereiro (4ª feira)  

Tarde Entrada: 12h50 
Saída: 15h 

Maternal I e II, Jardim I e II da Educação Infantil 

 
Observação: Após o primeiro dia de aula, os horários voltarão ao normal. 
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MARÇO 

D S T Q Q S S 

-- -- 1(L) 2(L) 3(L) 4(L) 05 

06 7(L) 8(L) 9(L) 10(L) 11(L) 12 

13 14(L) 15(L) 16(L) 17(L) 18(L) 19(ATL) 

20 21L) 22(L) 23(L) 24(SA) 25(FR) 26 

27 28(L) 29(L) 30(L) 31(L) -- -- 
Total de dias 

letivos 
04 05 05 04 03 01 

Dias letivos (L) = 21 + 1 (ATL) 
De 14 a 18 - Semana de Provas Mensais (6os aos 9os anos do Ens.Fundamental II e Ens. Médio) 
Dia 18 – Comemoração dos aniversariantes do 1º Trimestre (Educação Infantil e dos 1os aos 5os anos do Ens. 
Fund.I) 
Dia 19 – Atividade Didático-Pedagógica  (ATL) 
Dia 24 – Suspensão de Atividades 
Dia 25 – Feriado - Paixão de Cristo 

 
 
 

ABRIL 

D S T Q Q S S 

-- -- -- -- -- 1(L) 02 

03 4(L) 5(L) 6(L) 7(L) 8(L) 09 

10 11(L) 12(L) 13(L) 14(L) 15(L) 16 (ATL) 
Total de dias 

letivos 
02 02 02 02 03 01 

Dias letivos (L) = 11 + 1 ATL 
De 11 a 15 – Semana de Provas Bimestrais (6os aos 9os anos do Ens.Fundamental II e Ens. Médio) 
Dia 18 - Simulado (9os anos do Ens. Fundamental II e Ens. Médio) 
Dia 16 – Término do 1º Bimestre e Atividade Didático-Pedagógica (ATL) 
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2º BIMESTRE (18/04 a 30/06) 

 
 
 
 

ABRIL 

D S T Q Q S S 

17 18(L) 19(L) 20(L) 21(F) 22(SA) 23 

24 25(L) 26(L) 27(L) 28(L) 29(L) 30 
Total de dias 

letivos 
2 02 02 01 01 -- 

Dias letivos (L) = 8 
Dia 18 – Início do 2º Bimestre - Simulado 
Dia 21 – Feriado– “Tiradentes” 
DIA 22 - Suspensão de Atividade 
 
 
 
 
 
 

MAIO 

D S T Q Q S S 

01 2(L) 3(L) 4(L) 5(L) 6(L) 07(ATL) 

08 9(L) 10(L) 11(L) 12(L) 13(L) 14 

15 16(L) 17(L) 18(L) 19(L) 20(L) 21 

22 23(L) 24(L) 25(L) 26(FR) 27(SA) 28 

29 30(L) 31(L) -- -- -- -- 
Total de dias 

letivos 
05 05 04 03 03 01 

Dias letivos (L) = 20 + 1 (ATL) 
Dia 1º - Feriado – “Dia do Trabalho” 
Dia 6 – Reunião de Pais e Mestres 
Dia 7 - Atividade Didático-Pedagógica  (ATL) 
Dia 26 – Feriado Religioso – “Corpus Christi” 
Dia 27 – Suspensão de Atividades 
De 16 a 20 – Semana de Provas Mensais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNHO 
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D S T Q Q S S 

-- -- -- 1(L) 2(L) 3(L) 04 

5 6(L) 7(L) 8(L) 9(L) 10(L) 11 

12 13(L) 14(L) 15(L) 16(L) 17(L) 18(ATL) 

19 20(L) 21(L) 22(L) 23(L) 24(L) 25 

26 27(L) 28(L) 29(L) 30(L) -- -- 
Total de dias 

letivos 
04 04 05 05 04 01 

Dias letivos (L) = 22 + 1 (ATL) 
De 13 a 17 – Semana de Provas (6os aos 9os anos do Ens.Fundamental II e Ens. Médio) 
Dia 18 - Atividade Didático-Pedagógica  (ATL) 
Dia 20- Simulado (9os anos do Ens. Fundamental II e Ens. Médio) 
Dias 22, 23 e 24 – Exposição dos Projetos – Ensino Fundamental I e Médio. Horário – das 10h30 às 12h30 e 
das 14h às 17h. 
Dia 24 – Comemoração dos Aniversariantes do 2º Trimestre (Educação Infantil e 1os aos 5os anos do Ens. 
Fund.I) 
Dia 30 – Término do 2º Bimestre 
 

 
 
 

JULHO 

D S T Q Q S S 

       

       

       

       

       
Total de dias 

letivos 
00 00 00 00 00 -- 

De 1 a 31 – Férias Escolares 
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2º SEMESTRE 
 

3º BIMESTRE (1º/08 a 30/09) 
 
 

AGOSTO 

D S T Q Q S S 

-- 1(L) 2(L) 3(L) 4(L) 5(L) 6 

7 8(L) 9(L) 10(L) 11(L) 12(L) 13(ATL) 

14 15(L) 16(L) 17(L) 18(L) 19(L) 20 

21 22(L) 23(L) 24(L) 25(L) 26(L) 27 

28 29(L) 30(L) 31(L) -- -- -- 
Total de dias 

letivos 
05 05 05 04 04 01 

Dias letivos (L) = 23 + 1 (ATL) 
Dia 13 - Atividade Didático-Pedagógica  (ATL) 
De 15 a 19 – Semana de Provas Mensais (6os aos 9os anos do Ens. Fundamental II e Ens. Médio) 
 
 
 
 
 

SETEMBRO 

D S T Q Q S S 

-- -- -- -- 1(L) 2(L) 03(ATL) 

04 5(L) 6(L) 7(F) 8(FR) 9(SA) 10 

11 12(L) 13(L) 14(L) 15(L) 16(L) 17 

18 19(L) 20(L) 21(L) 22(L) 23(L) 24 

25 26(L) 27(L) 28(L) 29(L) 30(L) -- 
Total de dias 

letivos 
04 04 03 04 04 01 

Dias letivos (L) = 19 + 1 (ATL) 
Dia 3 - Atividade Didático-Pedagógica  (ATL) – Feira de Empreendedorismo – SEBRAE  
Dia 7 – Feriado Nacional – “Independência do Brasil” 
Dia 8 – Feriado Religioso – “Nossa Senhora do Monte Serrat” 
Dia 9 – Suspensão de Atividades  
De 19 a 23 – Semana de Provas Bimestrais (6os aos 9os anos do Ens.Fundamental II e Ens. Médio) 
Dia 26- Simulado (9os anos do Ens. Fundamental II e Ens. Médio) 
Dia 30– Comemoração dos Aniversariantes do 3º Trimestre (Educação Infantil e 1os aos 5os anos do Ens. 
Fund.I) 
Dia 30 – Término do 3º Bimestre 
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4º BIMESTRE (03/10 a 14/12) 

 

OUTUBRO 

D S T Q Q S S 

-- -- -- -- -- -- 01 

02 3(L) 4(L) 05(L) 6(L) 7(L) 08(ATL) 

09 10(l) 11(L) 12(FR) 13(L) 14(L) 15 

16 17(L) 18(L) 19(L) 20(L) 21(L) 22 

23 24(L) 25(L) 26(L) 27(L) 28(L) 29 

30 31(L) -- -- -- -- -- 
Total de dias 

letivos 
05 04 03 04 04 01 

Dias letivos (L) = 20 + 1 (ATL) 
Dia 3 - Início do 4º Bimestre 
Dia 8 - Atividade Didático-Pedagógica  (ATL) 
Dia 10 – Reunião de Pais e Mestres 
Dia 12 – Feriado Religioso – “Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil” 
De 17 a 21– Semana de Provas Mensais (6os aos 9os anos do Ens. Fundamental II e Ens. Médio) 
 
 
 
 

NOVEMBRO 

D S T Q Q S S 

-- -- 1(L) 2(FR) 3(L) 4(L) 05 

06 7(L) 8(L) 9(L) 10(L) 11(L) 12 

13 14(SA) 15(F) 16(L) 17(L) 18(L) 19 

20 21(L) 22(L) 23(L) 24(L) 25(L) 26 

27 28(L) 29(L) 30(L) -- -- -- 
Total de dias 

letivos 
03 04 04 04 04 00 

Dias letivos (L) = 19 + 1 (ATL) 
Dia 2 – Feriado Religioso – “Finados” 
De 07 a 11 – Semana de Provas (9os anos do Ens. Fundamental II e 3ª séries do Ens. Médio) - FORMANDOS 
Dia 14 – Suspensão de Atividades 
Dia 15 – Feriado Nacional – “Proclamação da República” 
Dia 16 - Simulado (9os anos do Ens. Fundamental II e 3ª séries do Ens. Médio) - FORMANDOS 
De 21 a 25 – Semana de Provas Mensais (6os aos 8os anos do Ens. Fundamental II e 1 as e 2 as Ens. Médio) 
Dia 25 – Comemoração dos Aniversariantes do 4º Trimestre (Educação Infantil e 1os aos 5os anos do Ens. 
Fund.I) 
Dia 28 - Simulado (1os e 2os séries do Ens. Médio)  
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DEZEMBRO 

D S T Q Q S S 

-- -- -- -- 1(L) 2(L) 03 (ATL) 

04 5(L) 6(L) 7(L) 8(L) 9(L) 10 

11 12(L) 13(L) 14(L) 15(RF) 16(RF) 17 

18 19(RF) 20(RF) 21(RF) 22(CC) 23(RE) 24 

25 26(RE) 27(RE) 28(RE) 29(RE) 30(RE) 31 
Total de dias 

letivos 
02 02 02 02 02 01 

Dias letivos (L) = 10 + 1 (ATL) 
Dia 2 - Formatura do Jardim II  
Dia 3 – Atividades Didático-Pedagógica – Festa de Encerramento – Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
Dia 7 – Formatura das 3as séries do Ensino Médio 
Dia 8 – Formatura dos 9os anos do Ensino Fundamental II 
Dia 14 – Encerramento do 4º Bimestre 
De 15 a 21 – Recuperação Final 
Dia 22 – Conselho de Classe 
Dia 23 a 31 – Recesso Escolar 
 
 
 
 

ATENÇÃO: Recuperação Paralela – Em todos os bimestres, haverá aulas de Reforço 
e Plantão de Dúvidas, no período da tarde (alunos do Ensino Médio) de acordo com 
comunicados encaminhados aos alunos e seus responsáveis, constando o quadro de 
disciplinas, datas e horários. 
OBSERVAÇÃO: Toda alteração ocorrida nas datas prevista no Calendário Escolar 
será previamente divulgada aos Senhores Pais, por meio de Circular. 
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1º Bimestre (de 27/01 a 16/04) 
Janeiro 03  
Fevereiro 18 
Março 21 + 1 ATL 
Abril  11+ 1 ATL  a    
Total  53 + 2 ATL 
 
 
 
2º Bimestre (de 18/04 a 30/06) 
Abril   08  
Maio   20 + 1 ATL 
Junho  22 + 1 ATL a    
Total  50 + 2 ATL 
 
 
 
 
 
3º Bimestre (de 1º/08 a 30/09) 
Agosto 23 + 1 ATL 
Setembro 19 + 1 ATL     a    
Total  42 + 2 ATL 
 
 
 
4º Bimestre (de 03/10 a 14/12) 
Outubro 20 + 1 ATL 
Novembro 19  
Dezembro 10 + 1 ATL         a    
Total  49 + 2 ATL 
 

 
 

 

 

 

 

1º Semestre (de 27/01 a 30/06) 
1º Bimestre  53 + 2 ATL 
2º Bimestre  50 + 2 ATL   a    
Total   103 + 4 ATL 

2º Semestre (de 1º/08 a 14/12) 
3º Bimestre  42 + 2 ATL 
4º Bimestre  49 + 2 ATL   a    
Total   91 + 4 ATL 

Total Geral 
1º Semestre  103 + 4 ATL 
2º Semestre   91 + 4 ATL   a    
Total   194 + 8 ATL = 202 
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Colégio Santa Cecília 
Rua Oswaldo Cruz, 266 
Boqueirão – Santos/SP 

CEP: 11045-100 
Telefone: (13) 3202.7136 

Portal: www.colegio.unisanta.br 
E-mail Portal: portaldocolegio.unisanta.br 

E-mail Secretaria: sec_colegio@unisanta.br 
 


