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APRESENTAÇÃO 
  

  

  

  

O Colégio Santa Fé tem a satisfação de disponibilizar 

para a comunidade escolar o Manual da Família 2018, que 

servirá como uma coletânea de orientações para o 

acompanhamento do desenvolvimento do aluno ao longo do 

ano letivo; oferecendo, ao mesmo tempo, informações que 

contribuirão para o entendimento da dinâmica da Escola.  

Mantenham-se informados a respeito das atividades 

que serão realizadas durante todo o ano e participem dos 

eventos pedagógicos e atividades especiais juntamente com 

seus filhos. Certamente, tais atitudes serão muito importantes.  

Este manual traz informações básicas para a harmonia, 

tranquilidade e sucesso do nosso trabalho. As orientações aqui 

contidas têm o propósito de preservar os princípios 

educacionais e filosóficos, e seguem o Regimento Interno da 

escola.  
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
  

Direção Geral: Tia Duda (Marilourdes Mussalém)  

Contato: duda@santafe.edu.br  

 

Direção Pedagógica: Anísia Rios  

Contato: anisia@santafe.edu.br  

  

Direção Financeira: Paolo Mussalém  

Contato: paolo@santafe.edu.br  

  

Direção de Gente: Felipe Mussalém  

Contato: felipe@santafe.edu.br  

  

Secretaria:  

Ana Luísa Berrêdo - Contato: analuisa@santafe.edu.br  

Thaynara Fonseca - Contato: thaynara@santafe.edu.br  

  

Serviço de Orientação Psicológica e Educacional:  

Duda - Contato:duda@santafe.edu.br  
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  
 

Educação Infantil: Karliane Rêgo  

Contato: karliane@santafe.edu.br  

  

Fundamental I: Wayllison Andrade  

Contato: wayllison@santafe.edu.br  

 

Fundamental II / Ensino Médio / Educação Especial: Taise Silva  

Contato: taise@santafe.edu.br  

  

Integral I: Karliane Rêgo  

Contato: karliane@santafe.edu.br  

  

Integral II: Wayllison Andrade 

Contato: wayllison@santafe.edu.br  
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COMUNICAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA  
  

A Direção, Coordenação e Docentes estão presentes 

diariamente no começo das aulas no ginásio Profº Miguel 

Mussalém, recepcionando pais e alunos, e esta é a principal 

forma de comunicação da nossa escola. Assim sendo, sempre 

que necessário estamos à disposição da comunidade escolar 

para atendê-los.  

Com o intuito de manter a comunidade escolar a par de 

tudo o que acontece na Instituição, o Colégio Santa Fé possui 

ainda algumas alternativas de comunicação entre família e 

escola, mantendo diversos canais de comunicação. São eles:  

  

Agenda Escolar  

  

A agenda é padronizada e entregue no início do ano 

letivo. Esta deverá estar na mochila da criança diariamente, 

manter-se atualizada quanto aos dados pessoais da criança 

(especial números de telefones dos responsáveis) e ser assinada 

pelo responsável, certificando-se das circulares e atividades 

enviadas para casa todos os dias.  
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Aplicativo Professus 

 

Com o objetivo de melhorar a 

comunicação entre família e escola, 

apresentamos o aplicativo Professus, 

que possibilitará aos alunos e 

responsáveis uma experiência mais 

simples no que diz respeito a consulta 

de notas e boletins, controle de 

atividades, faltas, conteúdos, dentre 

outros. Nele também são enviadas as 

atividades diárias dos alunos, 

ocorrências e circulares.  

Para ter acesso a todas as 

facilidades e informações que esse aplicativo oferece, é 

necessário buscar o aplicativo chamado PROFESSUS no Play 

Store ou App Store e instalá-lo em seu celular, conforme a figura 

acima. 

 

Após a instalação, o aplicativo solicitará 

permissões para lhe enviar mensagens, 

conforme a figura do lado esquerdo. Você 

DEVERÁ PERMITIR o RECEBIMENTO DE 

NOTIFICAÇÕES para que possa receber as comunicações e 

avisos da escola. 
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PARA USAR O APLICATIVO, SIGA OS PROCEDIMENTOS 

ABAIXO. 

 

1. Abra o aplicativo Professus em seu celular.  

2. Digite o código 16033 no campo Código Escola. 

3. Digite o login e senha, informados na etiqueta recebida 

via agenda escola no início do ano letivo. 

4. No campo Logar como, escolha se você é aluno ou 

responsável e clique em entrar. 

5. Caso você seja responsável, note que na figura existe 

uma login e senha para o pai e um login e senha para a 

mãe. Isso significa que o aplicativo poderá ser instalado 

e utilizado separadamente pelos responsáveis. 

6. Após realizar este cadastro, a tela que aparecerá 

pedira as seguintes informações: código do aluno e 

data de nascimento do aluno.  

7. Caso o responsável deseje adicionar mais de um aluno, 

deverá clicar no ícone         . Serão solicitados os dados 

do novo aluno, que deverão ser buscados na etiqueta 

enviada na agenda. 
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Figura 1     Figura 2 

      

8.  Funções do aplicativo. 

 

Notificações: mensagens, recados, avisos e lembretes da 

escola para a família e alunos. 

Financeiro: emissão de 2ª via de boletos. 

Ocorrências: consulta das ocorrências disciplinares informadas 

pelo corpo docente e coordenação da escola. 

Conteúdo: consulta aos conteúdos e atividades de casa. 

Presença: consulta das presenças em aulas e atividades. 

Notas: consulta às notas e boletins do aluno. 
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9. Sempre que abrir o aplicativo, clique no ícone 

destacado abaixo, para atualizar seu aplicativo.  

 

 

 

10. Etiqueta com os dados para acesso ao Professus. 

 

Confira na imagem abaixo, o que significam as 

informações contidas na etiqueta que segue anexa a 

esta circular. 

 

 

 

 

 

 

Feitos os passos acima, seu acesso está liberado para 

consultar as informações necessárias ao Sistema de Gestão 

Escolar.  

Informamos que o aplicativo está disponível para 

dispositivos Android e IOS. Caso seja necessário utilizar em 

outros sistemas operacionais, favor sinalizar via agenda do 

aluno ou na Coordenação da Escola para que seja enviada 

circular com as orientações de uso on line. 
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Site da escola 

 

O site do Colégio Santa Fé é www.santafe.edu.br. Em 

nosso site, você encontra à disposição informações como: 

regimento escolar, história da escola, funcionamento 

pedagógico, dentre outros. Além disso, você pode 

acompanhar nosso blog e entender um pouco mais de assuntos 

selecionados que tratam exclusivamente de educação. 

 

Comunicação nas redes sociais 

  

Facebook: www.facebook.com/colegiosantafe  

Instagran: colegio_santafe  

 

 

SOBRE O ACOMPANHAMENTO AO ALUNO  

  

• Consultar e assinar a agenda escolar da criança 

diariamente;  

• Participar das reuniões e compromissos marcados com a 

Coordenação e/ou Direção;  

• Agendar um horário com a Coordenação para esclarecer 

assuntos pedagógicos e individuais sobre o(a) aluno(a);  

• Avisar a criança e a escola (Coordenação/Professor) 

professora quando algum atraso estiver previsto;  

http://www.santafe.edu.br/
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• Comunicar alguma doença característica da infância 

(infectocontagiosa ou virose), sendo importante que a 

criança receba os cuidados necessários em casa para evitar 

o contágio;  

• Sempre que for necessária medicação, esta deve ser 

autorizada pelos pais via agenda contendo identificação, 

dosagem e horários para que seja ministrada conforme a 

prescrição médica. Caso não haja tais especificações, a 

medicação não será ministrada ao aluno;  

• Manter contato constante com a escola;  

• Buscar por acompanhamentos solicitados quando houver 

necessidade, responsabilizando-se desta condição como 

forma de auxiliar a escola na possível melhora do aluno.  

  

Atividades extra-classe 

  

A família deverá autorizar, por escrito, no documento de 

solicitação de atividade extraclasse (aula extra, trabalho na 

escola, passeios e excursões) a presença do aluno, assim como 

o pagamento de taxas extras (quando necessário). Em caso da 

não assinatura do responsável, o aluno não poderá participar 

do evento.  

Informamos que nessas atividades os alunos deverão 

estar devidamente uniformizados.  
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SOBRE A ESCOLA  
  

Como surgimos: 

  

O Colégio Santa Fé nasceu de um sonho, um desejo de 

ser diferente. Tia Duda sonhou com uma escola onde as 

crianças poderiam ser vistas com seres únicos, e que 

pricinpalmente fossem felizes. Este sonho se fez realidade, 

cresceu e continua crescendo mas sem nunca perder a 

essência da primeira aspiração: “ser diferente”. Esta diferença 

é encontrada no Sistema Montessoriano, que tem como 

princípio o respeito ao indivíduo, independência, autonomia e 

educação para vida.  

  

Quem somos? 

  

Somos MONTESSORIANOS! Construímos uma história de 

sucesso diretamente ligada à filosofia de ensino criado pela 

educadora Italiana, Maria Montessori - um dos maiores nomes 

da pedagogia no mundo. Liberdade, respeito às diferenças, 

socialização e estímulo ao autodesenvolvimento são os pilares 

de um ambiente repleto de conhecimento. Somos uma escola 

diferente, pois acreditamos nas pessoas e no potencial de cada 

um.  
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O que é o Sistema de Ensino Montessoriano? 

  

 Conjunto de teorias, práticas e materiais criados por Maria 

Montessori. O princípio fundamental da Educação 

Montessoriana é a importância da criança como centro do 

aprendizado, como construtora do seu próprio conhecimento. 

A Filosofia Montessoriana é considerada uma educação para 

a vida, pois:  

  

• Auxilia o desenvolvimento natural do ser humano;  

• Estimula a criança a formar seu caráter e manifestar sua 

personalidade;  

• Favorece no aluno a responsabilidade e o desenvolvimento 

da autodisciplina, ajudando-o no que se refere a sua 

independência e liberdade;  

• Direciona a criança na sua formação espiritual e 

intelectual.  

  

O que é uma Sala Ambiente? 

  

 Uma sala ambiente é cientificamente preparada para atender 

às necessidades das crianças, nos diferentes níveis de 

aprendizagem. As estantes e os materiais montessorianos 

dispostos permitem livre movimentação dentro da sala. Há uma 

preocupação de que o aluno domine e construa seu 
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conhecimento, o que contribuirá para a construção de sua 

autonomia. A sala de aula é um ambiente agradável, 

organizado e com materiais dispostos em estantes de acordo 

com a área de conhecimento a ser estudado.  

  

INFRAESTRUTURA  
  

Cantina  

  

A empresa Mundi Lanches, representada pela Sr.ª Virgínia, 

é responsável por fornecer os alimentos (lanches e almoços 

exclusivamente para o Período Integral e funcionários). As 

famílias que tiverem interesse em utilizar seus serviços para 

lanches diariamente devem buscar por seu representante e 

realizar os devidos acertos.  

  

Obs. 1: A Cantina não se responsabiliza por guardar lanches 

e/ou alimentos dos alunos e/ou pais (exceto lanches dos alunos 

matriculados no Período Integral).  

  

Obs. 2: Caso o aluno esqueça o seu lanche, a Coordenação 

autorizará a Cantina via circular anexada na agenda escolar a 

venda do mesmo e o valor a ser pago pela família, cabendo a 
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esta responsabilizar-se em efetuar o pagamento no dia útil 

seguinte diretamente com a terceirizada.  

  

Modalidades esportivas e danças 

  

Oferecemos como modalidades esportivas em parceria 

com a Empresa Cia Sports: Futsal e o Vôlei (a princípio), aos 

alunos a partir do 1º ano do Fundamental. A Cia Sports tem 

como responsável legal o Sr. Igor Martins, e é uma empresa que 

apresenta proposta de trabalho nas instituições de ensino 

voltada para o esporte como forma de promover a qualidade 

de vida, incentivo a prática de exercícios, socialização e 

interação entre os alunos. Caso haja interesse por outras 

modalidades, será oferecida a formação de novas turmas.  

Para matricular os alunos em alguma modalidade 

esportiva, os responsáveis devem procurar pelos responsáveis 

pessoalmente para assinatura de contrato, esclarecimentos e 

pagamentos referentes à modalidade escolhida.  

 

Obs.: Caso exista interesse em outras modalidades a Cia Sports 

montará turmas, determinando um número mínimo de alunos. 
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Oferecemos também o ballet, ministrado por 

profissionais terceirizados dentro do ambiente escolar, em sala 

dedicada a esta modalidade. 

 

UNIFORME ESCOLAR  
  

A utilização do uniforme, dentre outros objetivos, busca 

padronizar o colégio, identificá-los na escola e/ou em passeios, 

além de fazer com que adquiram noções básicas de ética, 

responsabilidade, cumprimento de normas estabelecidas e 

disciplina. Neste contexto, a farda é um instrumento de acesso 

do aluno aos ambientes da Instituição e de uso diário e 

obrigatório em todas as atividades escolares. 

 

Fardamento da Educação Infantil 

 

Composto por bermuda ou short saia e camisa com mangas. 

O uniforme de Educação Física é composto por bermuda e 

camisa sem mangas. Seu uso é obrigatório durante as aulas 

práticas, não sendo permitido a realização das mesmas com 

calça, outras vestimentas e/ou sem tênis. Nestes casos, o aluno 

levará falta na disciplina de educação física. 
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Fardamento do Fundamental, Ensino Médio e Educação 

Especial 

 

Composto por camisa com mangas e calça ou leg. 

O uso do agasalho escolar é opcional, no entanto, somente o 

agasalho oficial será permitido nas dependências da escola. 

O uniforme de Educação Física é composto por bermuda e 

camisa diferenciada.  
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Fardamento de Educação Física para os alunos do Ensino 

Fundamental, Médio e Educação especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo para fardamento completo  

  

Os alunos devem apresentar-se devidamente fardados a 

partir do primeiro dia de aula, caso contrário, os pais serão 

chamados a Coordenação para esclarecer sobre a ausência 

do fardamento de seu (sua) filho (a), salvo aquele que comprar 

a farda e a mesma se encontrar pendente na malharia.  

  

Fardamento nas atividades extraclasse  

  

O uso do uniforme completo é diário e obrigatório para 

aulas de: Educação Física, Esporte, Ballet, passeios e atividades 

extraclasse.  

O Uniforme de Educação Física também é obrigatório 

para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental nas aulas de 
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Educação Física e práticas esportivas, visto que o mesmo 

dispõe de modelo favorável para locomoção, flexibilidade e 

não comprometerá o uso do uniforme regular durante os outros 

dias. Portanto, os alunos que não comparecerem com o 

fardamento específico para as atividades de Educação Física 

nos respectivos dias e horários de aula ou atividades 

extraclasses como futsal, vôlei e etc., não poderão participar 

das mesmas.  

  

Observações  

  

1. O uniforme escolar deve ser identificado como o nome e 

série do (a) aluno (a);  

2. É proibido o uso de moletons, casacos, coletes e/ou 

jaquetas, que não sejam a padronizada da escola, bem 

como a utilização de maquiagens com tonalidades fortes 

(blush e sombra de cor escura), acessórios excessivos 

(tamanhos e cores extravagantes) ou meias coloridas e 

sapatos tipo sapatinha ou chinelos;  

3. Não será permitida a permanência de alunos sem o 

fardamento escolar e/ou incompleto nas dependências da 

escola, em quaisquer turnos, sem que haja comunicação 

prévia dos responsáveis via agenda ou pessoalmente. Caso 

tal situação ocorra, o aluno será encaminhado para a 
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Coordenação da escola para que a família seja 

comunicada, esclareça o motivo da ausência do 

fardamento e traga o fardamento do aluno. Na ausência de 

outro fardamento, a família deverá regressar com a criança 

para casa.  

 

Carteira de identificação 

  

Para segurança dos nossos alunos, eles receberão uma 

Carteira de Identificação, que deverá ser utilizada pelos 

responsáveis quando outras pessoas não autorizadas venham 

buscá-los na escola. A mesma deve ser apresentada na 

Coordenação da escola pela pessoa que virá buscar o aluno. 

A Carteira de Identificação também será utilizada pelo aluno 

para:   

1. Entrada e saída sozinho da escola ou turno oposto;  

2. Para as atividades esportivas.  

  

  O aluno deverá obrigatoriamente apresentar à portaria 

da escola para a entrada e permanência no ambiente escolar. 

A 1ª via da Carteira de Identificação do aluno será entregue 

gratuitamente via agenda. Esta carteira é pessoal e 

intransferível. Em caso de perda o aluno solicitará a 2ª via na 

Coordenação, e será cobrada taxa de R$ 5,00 (cinco reais).  
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Serviço de Orientação Psicológica 

Educacional – SOPE  
  

  

O Serviço de Orientação Psicológica Educacional 

funciona na própria escola e é direcionado exclusivamente 

ao atendimento de toda comunidade escolar (pais, alunos 

e funcionários). Destina-se a auxiliar os mesmos na 

construção de relacionamentos saudáveis, aprendizagem 

significativas e resolução de conflitos.  

O SOPE possui uma equipe formada por psicólogas, 

pedagogos e psicopedagogas que fazem o 

acompanhamento dos alunos e suas famílias desde a 

entrevista (anamnese) para matrícula, bem como o 

desempenho do aluno no âmbito escolar em todos os 

aspectos (cognitivo, social e emocional). Os 

acompanhamentos são realizados no horário e período 

escolar mediante solicitação dos pais ou pessoas que 

acompanham o aluno (Professores, Direção e 

Coordenação). Aos pais ou alunos que precisem e tenham 

interesse em utilizar os serviços do SOPE, pedimos que 

agendem seu encontro na Coordenação da escola.  
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É importante salientar que o acompanhamento 

realizado pelo SOPE, tem caráter institucional, não 

substituindo acompanhamentos específicos e clínicos.  

  

ACHADOS E PERDIDOS  
  

  Em caso de esquecimento e/ou perda dos pertences 

nas dependências da escola, os mesmos serão 

encaminhados à Coordenação Pedagógica e direcionados 

ao setor de achados e perdidos. A entrega ao aluno ou 

responsável será feita mediante o comparecimento a este 

setor.  

  

MATERIAIS INADEQUADOS NA ESCOLA  
  

  

Solicitamos a colaboração dos pais quanto a 

brinquedos, aparelhos eletrônicos (celular, tablet, máquinas 

digitais, jogos eletrônicos, etc.) e objetos de valor trazidos 

para a escola, pois os mesmos não são permitidos e 

interferem no andamento das atividades, e ainda, a escola 

não se responsabiliza por perdas ou danos.  
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DIREITOS E DEVERES – ALUNOS E PAIS  
  

  

Direitos  

  

• Ser respeitado por toda a comunidade do Colégio;  

• Ser informado sobre a frequência e o aproveitamento 

escolar dos filhos;  

• Ser ouvido nas avaliações, solicitações, críticas e sugestões 

que façam ao Colégio;  

• Procurar o Colégio sempre que tiver dúvida sobre algum 

procedimento, comunicado, ou aproveitamento do aluno.  

  

Deveres  

  

• Verificar diariamente a agenda do aluno e app Professus, 

assinando os comunicados enviados;  

• Participar do processo formativo do filho, acompanhando o 

seu desempenho, participando das reuniões individuais, 

conhecendo o método de ensino, acompanhando o  

Boletim Escolar e notas mensais disponiveis no site e por meio 

das avaliações enviadas para casa;  

• Zelar para que o filho compareça ao Colégio sempre 

uniformizado;  
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• Zelar pela frequência e pela pontualidade do filho, 

contribuindo com o cumprimento das regras conforme 

consta neste Manual;  

• Proporcionar condições para que o filho disponha de todo o 

material didático adotado pelo Colégio de acordo com o 

ano/turma;  

• Zelar pelo cumprimento de todas as suas obrigações 

escolares (tarefa de casa, leituras e demais deveres e 

atividades), e verificar diariamente sua mochila, ajudandoo 

na sua organização pessoal;  

• Não abordar outros alunos para tratar de assuntos que 

envolvam seu filho, devendo procurar a Coordenação e/ou 

Direção Pedagógica para resolver eventuais dificuldades;  

• Não subirem para os corredores e nem entrarem em sala 

para resolver situações ou atrapalharem as aulas;  

• Orientar o filho para que não publique nos meios eletrônicos 

de comunicação ou quaisquer outros, termos, palavras ou 

imagens ofensivas ao Colégio, aos funcionários, ou aos 

colegas, lembrando que essas atitudes, em muitos casos, são 

consideradas crimes;  

• Tratar com civilidade e respeito a Direção, Coordenações, 

Professores e Funcionários;  

• Cumprir o contrato de prestação de serviço assinado, 

estando em dia com a pontualidade das parcelas devidas  
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(mensalidade e material escolar);  

• Manter atualizados junto à Secretaria e Coordenação seus 

dados, contatos e cuidados específicos com o seu filho.  

• Buscar acopanhamento multidisciplinar para o desempenho 

escolar satisfatório, estabelecendo como prioridade os 

especialistas solicitados pela escola, pois sem os mesmos 

esta se insenta de responsabilidades quanto a evolução do 

desenvolvimento do aluno, mudança de sala ou 

permanêcia do mesmo na escola para o ano seguinte.  

  

Outras observações:  

  

• Somente serão entregues documentos como: declarações, 

boletins, relatórios, parecer pedagógico, relatórios 

financeiros e outros ao responsável contratante mediante 

solicitação pessoal do mesmo. Não fornecemos informações 

sobre o aluno e nem sua situação pedagógica e/ou 

financeira a terceiros.  

  

• Caso seja descumprido algumas das obrigações/deveres 

dos pais ou responsáveis citadas acima, a escola terá livre 

arbítrio para tomar as devidas providências, conforme achar 

necessário, desde conversa individual, advertência verbal 

ou escrita e quebra de contrato.  
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RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS  
  

O Sistema Montessoriano estimula os alunos a 

autodisciplinar-se, trabalhando a responsabilidade por seus 

atos bem como benefícios quanto as suas realizações. Para isso, 

todos eles são cientes de seus direitos e deveres, levando em 

consideração o respeito mútuo e a liberdade, tendo como 

princípio a disciplina.  

 Para tanto, o aluno tem como responsabilidades:  

• Estar presente nas aulas;  

• Chegar no horário;  

• Ser assíduo e regular nas atividades escolares, obedecendo 

aos horários de início e término das aulas;  

• Trazer os materiais do dia (livros, agenda, estojo, atividade, 

lanche);  

• Demonstrar empenho escolar;  

• Respeitar todos sempre;  

• Cuidar dos materiais da sala e sua organização;  

• Cumprir os prazos de entrega das tarefas e materiais;  

• Ter atenção durante as aulas;  

• Terminar no horário certo as atividades;  

• Falar moderadamente dentro e fora da sala de aula;  

• Respeitar a fila e sua posição na mesma durante a troca de 

sala ou deslocamentos pela escola;  
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• Manter silêncio e descrição nos corretores e ambientes 

escolares para que não atrapalhe as aulas ou atividades dos 

outros segmentos;  

• Respeitar os combinados de cada sala e/ou de cada 

professor;  

• Tirar dúvidas quando não entender algo;  

• Caminhar sem correr, pelos corredores e rampas;  

• Lembrar que em toda escola temos crianças pequenas que 

precisam de nossa ajuda e atenção.  

  

Serão cabíveis de medidas coercitivas:  

  

• Toda e qualquer tipo de agressão e/ou falta de respeito para 

com qualquer um dos membros da comunidade escolar;  

• Uso de celular, tablets, máquina fotográfica, filmadora, 

brinquedos, jogos eletrônicos ou similares; fones de ouvidos e 

outros materiais que não fazem parte do cotidiano escolar e 

do uniforme escolar. Conforme o Regimento Interno, a 

escola não se responsabiliza por perdas e/ou danos a tais 

materiais, sendo de responsabilidade do aluno/família caso 

situação como estas ocorram;  

• Uso de materiais de apoio (livros, textos, folhas, bilhetes, 

equipamentos eletronicos e outros) durante as avaliações 

sem permissão do professor, compartilhar respostas, trocar 
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provas ou responder avaliações de terceiros, conduta 

conhecida como cola ou pesca. Caso tais situações 

ocorram, o professor recolherá a (s) avaliação (ões) do (s) 

alunos (s) envolvido (s), encerrando e atribuindo nota 0 (zero) 

a (s) mesma (s), sem possibilidade de realizar a mesma em 

outra oportunidade;  

• Comprar lanches ou doces durante o horário de aula ou 

troca de sala.  
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EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

(Minimaternal ao Jardim II)  

  

“A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 

Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físico, 

afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a 

ação da família e da comunidade” (Lei nº 9.394/96, art. 29). 

Comportamos um papel socializador na criança, na família e 

na comunidade, por meio de aprendizagens diversificadas, 

realizadas em oportunidades de interação social, nas relações 

interpessoais de ser e estar comos outros, em uma atitude 

básica de aceitação, respeito e confiança para os demais.  

  

Qual a nossa função? 

  

Cumpre à Educação Infantil enquanto modalidade de 

ensino, formadora de indivíduos, delinear para a criança, com 

carinho e compreensão, porém com clareza, os limites para um 

adequado relacionamento social, sem perder de vista que a 

criança é um ser global.  
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Por que é importante a criança frequentar a escola desde 

cedo?  

  

Entrar na escola desde cedo promoverá para a criança 

situações que ela precisará enfrentar e aprendizados 

significativos relacionados ao seu crescimento: separar-se dos 

pais momentaneamente; dividir os pertences, bem como o 

espaço; respeitar regras; interagir com outras crianças da 

mesma idade; ser estimulada através de materiais 

pedagógicos e científicos; conhecer e cantar músicas infantis; 

conhecer uma nova língua; realizar a rotina escolar; conhecer 

números e letras; aprender a escrever e ler.  

Na escola, a criança será acompanhada e orientada 

por profissionais, que possuem conhecimentos acerca das fases 

do desenvolvimento infantil e que deverão favorecer o sucesso 

da mesma no sentido de avançar no seu crescimento de forma 

segura e eficaz.  

  

Adaptação escolar 

  

A entrada na escola, para algumas crianças, pode ser 

um momento difícil. Não à toa, ganhou o nome de adaptação. 

Adaptação dos filhos, que chegam a um ambiente novo, 

diferente e desconhecido, e adaptação dos pais, que também 

sofrem com a ansiedade e o medo da reação da criança. A 
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adaptação escolar é exatamente esse tempo dado às 

crianças (e aos pais) para que se acostumem à nova rotina.  

É importante que a família se envolva, conheça as 

dependências da escola, os professores e a Coordenação 

Pedagógica. Explicar para a criança que ela vai para a escola 

a partir de um determinado dia, que você vai levá-la, vai buscá-

la e que a acompanhará no início, é fundamental para que ela 

não se sinta sozinha, sem referências.  

Os pais da nossa escola são convidados a ficar com seus 

filhos em sala o tempo necessário para que ambos sintam-se 

seguros e permaneçam em sala nos próximos dias, apenas 

entre colegas e professoras. Assim, a adaptação é um processo 

único e individual, pois depende em grande parte da forma 

como se lida com a novidade e o diferente, a separação de 

pais e filhos e as experiências escolares anteriores.  

  

EDUCAÇÃO MONTESSORIANA  

  

Independência e autonomia da criança  

  

Para que a criança possa ter um bom crescimento 

pessoal, ela precisa aprender a ser independente e isso requer 

dedicação e carinho. É necessário estimulá-la desde cedo para 

tornar-se independente dos adultos e estar preparada para 

interagir com o meio em que vive.  
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O desenvolvimento da autonomia da criança acontece 

aos poucos e pode ser incentivado ao deixá-la executar as 

tarefas simples do dia a dia. Gradualmente, ela se torna capaz 

de assumir algumas tarefas e a sua autonomia, mas para isso os 

pais devem estar preparados para deixar que as crianças 

tenham novas experiências. Isso irá acontecer normalmente, 

conforme ela for sendo estimulada pelos adultos com quem 

convive.  

Em nossa escola, as crianças são estimuladas a escovar 

os dentes sozinha, arrumar seus pertences dentro da mochila, 

amarrar os cadarços e outros procedimentos de rotina. Esses 

hábitos de independência incentivados desde cedo, ajudarão 

a criança a se tornar um adolescente e, posteriormente, um 

adulto mais responsável, bem resolvido, organizado e com 

iniciativa.  

  

Linha Montessoriana  

  

  A Linha Montessoriana é o traçado circular no chão de 

nossas salas de aula e surgiu a partir da observação de Maria 

Montessori, no caminho que fazia de casa até a faculdade de 

Medicina, de crianças que andavam nos trilhos dos trens e que 

exigia delas atenção e cuidado nos passos, enrijecendo-lhes os 

músculos e lhes fixando a atenção. Para obter os mesmos 
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resultados em suas classes, traçou um círculo no chão fazendo 

com que as crianças andassem sem se desviar do traçado e se 

posicionassem a partir deste ponto de referência (Linha) todas 

as vezes que queria chamar a atenção do aluno.  

  O professor tem a função de favorecer o processo de 

equilíbrio e domínio do corpo, e a Linha então passa a ser o 

meio para chegar a concentração, silêncio, interesse e 

controle físico. As crianças então se sentam de pernas cruzadas 

em posição de yoga (filosofia de vida milenar da Índia que 

trabalha as emoções, ajuda as pessoas a agir de acordo com 

seus pensamentos e sentimentos, além de trazer um profundo 

relaxamento, concentração, tranquilidade mental, 

fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento da 

flexibilidade) para que possam estar de corpo e mente 

dispostos, antes de iniciar as aulas.  

  

Disposição das salas 

  

  O critério cronológico para divisão de idade é definido 

pelo Conselho Nacional de Educação, em parceria com os 

Conselhos Estaduais de Educação nº 6/2010. A data regula a 

entrada da criança com 6 anos completo até 31 de março do 

ano corrente, no Ensino Fundamental (1º ano). Esta data corte 

possui como justificativa a proteção da criança de 5 anos, que 

com esta idade ainda não apresenta o desenvolvimento 
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psicoemocional e maturidade neurológica adequados para o 

Ensino Fundamental, estágio este que possui regras mais 

rigorosas que a Educação Infantil.  

As salas da Educação Infantil possuem capacidade 

limitada de alunos para desenvolver o aprendizado e para 

tanto, divide-se da seguinte forma:  

  

Minimaternal: 15 alunos por turma  

Maternal I: 15 alunos por turma  

Maternal II: 20 alunos por turma  

Jardim I: 22 alunos por turma  

Jardim II: 25 alunos por turma  

 

Todas as salas são acompanhadas pelo professor titular 

e auxiliar pedagógico, capacitados para atender a 

necessidade da turma.  

  

Minimaternal  

    

As crianças com idade a partir de 1 ano e 6 meses, 

constroem seu aprendizado desde o momento em que entram 

na escola e vivenciam o estudo dentro de uma sala fixa 

nomeada por Sala de Estimulação I. 
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Maternal I  

    

  Para crianças a partir de 2 anos, existem duas salas (A e  

B) e as crianças perpassam por estas salas ambientadas de 

acordo com áreas de conhecimento, fazendo rodízio entre 

elas, ou seja, a cada dia uma turma fica em uma sala:  

  

• Sala de Estimulação II – Térreo A: Vida Prática e Sensorial;  

• Sala de Estimulação II – Térreo B: Linguagem, Matemática e 

Educação Cósmica.  

  

Maternal II ao Jardim II  

    

 Dos 3 anos até 5 anos de idade, as crianças visitam salas 

conforme seu horário e áreas de conhecimento. As salas são as 

seguintes:  

  

• Sensorial: Materiais voltados a educação dos sentidos 

(visão, audição, tato, paladar, olfato).  

• Vida Prática: Materiais que fazem parte da vida 

cotidiana da criança.  
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• Educação Cósmica (Ciências, História e Geografia): 

Materiais que auxiliam o estudo do homem na natureza e no 

ambiente que está inserido.  

• Matemática: Materiais para adquirir raciocínio lógico-

matemático.  

• Linguagem: Material voltado à aquisição da linguagem 

oral e escrita;  

 

  As crianças de 6 anos permanecem na mesma sala em 

todos os horários. Estas salas possuem materiais montessorianos 

que comtemplam todas as áreas do conhecimento, 

necessários para a aquisição de seu aprendizado.  

  

SOBRE O 1°ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  
  

O que é alfabetização fônica?  

  

Anteriormente denominada de sala de alfabetização, o 

1º ano do Ensino Fundamental (nomeado de tal forma desde a 

lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006) é a série onde as crianças 

encerram o processo de alfabetização. No Colégio Santa Fé, 

essa alfabetização se dá pelo método fônico, que parte das 

letras (grafemas) e dos sons (fonemas) para formar, com elas, 

sílabas, palavras e depois frases. No principal modelo de 
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método, as crianças não pronunciam os nomes das letras, mas 

os seus sons.  

Por ser um método de alfabetização que dá ênfase ao 

ensino dos sons das letras, partindo das correspondências, sons-

letras, mais simples para as mais complexas e depois a 

combiná-las. O método fônico permite que a criança consiga 

ler toda e qualquer palavra a partir do conhecimento do som 

que ela possui. Assim, a criança constrói a pronúncia por si 

própria partindo da complexidade dos sons. Para tanto, é 

necessário que a criança consiga emitir corretamente os sons 

ensinados e caso sua pronúncia necessite de direcionamento, 

a escola fará a solicitação de acompanhamento 

fonoaudiológico que auxilie na aquisição dos sons, 

favorecendo o aprendizado.  

  

Por que trabalhamos com a letra cursiva?  

  

 Para Maria Montessori, letra é personalidade. A letra cursiva é 

um processo neuropsicológico que ativa os hemisférios do 

cérebro, compatível com o desenvolvimento corporal. Os 

traçados das letras manuscritas dão sistematização correta ao 

aprendizado desde o início da escrita.  

 No Colégio Santa Fé, inicia-se esse processo quando a criança 

entra para a escola com a visualização das vogais cursivas em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o
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textura de lixa. À medida que o aluno evolui na idade, inicia-se 

o toque na letra de lixa e escrita das letras em uma bandeja 

com areia. A letra cursiva também ajuda a desenvolver e 

fortalecer a habilidade motora fina em crianças, ao necessitar 

de movimentos leves, pois as "perninhas" das letras permitem 

que tais movimentos sejam suaves e contínuos durante a 

escrita.  

 Quanto ao período de reconhecimento e mudança de 

formato de letra cursiva para imprensa, é dado forma natural 

geralmente sem dificuldade posterior. Já a criança que 

aprendeu com letras de imprensa e que possui traçados 

engessados, trabalharemos para que ela aprenda a escrever 

em letra cursiva, contudo, se a indisponibilidade psicomotora 

ocorrer, a escola trabalhará a condição do aluno, respeitando 

sua origem.  

  

Materiais de uso pessoal 

  

Os alunos da Educação Infantil deverão trazer 

diariamente na mochila o seu material de uso individual:  

  

• Copo de alumínio;  

• Lancheira com toalha pequena e/ou guardanapo de  

tecido ou papel;  
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• Nécessaire com itens básicos de higiene (escova, creme 

dental, uma toalha de banho, uma troca de roupa e 

dois sacos plásticos para armazenamento – um para 

guardar a roupa suja e outro para a toalha 

molhada/suja);  

• Todo material deve ser identificado com o nome da 

criança, uma vez que os materiais pedagógicos são 

semelhantes, e as possíveis trocas não poderão ser 

restituídas. Por esta razão, pedimos o cuidado para 

evitarmos tais inconvenientes.  

 

Rotinas  

 

 Matutino Vespertino 

Entrada 7h 13h 

Saída 11h30’ 17h30’ 

 

Abraço do Amigo  

  

O Abraço do Amigo surgiu em um dos aniversários da 

diretora geral, Tia Duda. As crianças, após cantarem os 

parabéns, foram lhe abraçar e a mesma percebeu que os 

alunos não sabiam realizar tal ação e começou a ensinar essa 

saudação. A partir desta data, este se tornou o primeiro 

momento das crianças na escola.  
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Por isso, o Abraço do Amigo tornou-se uma atividade 

diária, onde todos os alunos formam fila de acordo com sua 

série e é o momento destinado a integração do grupo com 

abraços entre todas as crianças e a socialização das atividades 

desenvolvidas na escola pelos diversos segmentos. Por ser um 

momento de integração, o Abraço do Amigo também é o 

momento onde os pais são bem-vindos a participaemr conosco 

desse momento.  

 

Entrada  

  

Pedimos a colaboração dos responsáveis para que o 

horário de entrada da criança na escola seja respeitado. Criar 

o hábito da pontualidade é importante para a formação do 

cidadão, sendo fator primordial à formação pessoal e ao 

aproveitamento escolar. Portanto, o (a) aluno (a) deverá 

chegar com pelo menos 10 minutos de antecedência ao início 

das aulas. No 1º toque matutino, os alunos se deslocarão ao 

Ginásio para o projeto Abraço do Amigo. Em seguida, seguem 

para a sala de aula em fila, acompanhados de seus respectivos 

professores e auxiliares.  
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Recreio  

  

 Matutino Vespertino 

Início 9h 9h30’ 

Término  15h 15h30’ 

O lanche escolar é uma refeição intermediária, que 

serve para dar energia à criança entre duas refeições 

principais. Daí a importância de todas as crianças lancharem 

no horário correto. O ideal é que ele contenha uma porção de 

carboidratos, para fornecer energia; uma porção de lácteos, 

que possuem proteínas; uma porção de frutas ou legumes, 

responsáveis pelas vitaminas, fibras e minerais; e uma bebida, 

para hidratação.  

Orientamos a família para que o lanche venha de casa 

refrigerado e seja armazenado dentro da lancheira. A cantina 

não é responsável pelo armazenamento dos lanches dos alunos 

em seu espaço. Aos pais que adquirem ficha de lanche na 

cantina, estes devem entregar ao professor responsável pelo 

seu filho ou Coordenação, para que seja oferecido ao aluno no 

horário adequado.  

  O recreio tem duração de 30 minutos. As famílias que 

desejarem trazer o lanche de casa podem fazê-lo, contudo, 

pedimos aos pais que evitem garrafas e recipientes de vidro. 

Para comodidade das famílias, a cantina também oferece 
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cardápio com alimentação saudável para os alunos. A mesma 

é um serviço terceirizado pela empresa Mundi Lanches e tem 

como responsável a Srª Virgínia.  

  

Entrada e saída da sala de aula  

 

Durante a aula a criança só poderá ausentar-se da sala 

com autorização do professor e o mesmo só autorizará a saída 

do aluno acompanhado por um auxiliar pedagógico para: uso 

do banheiro, beber água, indisposição ou mesmo quando 

solicitado, para que exerça autonomia e independência ao se 

deslocar de um lugar ao outro no ambiente, portando algum 

material.  

  

Saída  

  

Pedimos aos responsáveis que busquem o aluno no 

horário correto e tenham atenção quanto ao horário de saída 

dos alunos. 

O aluno deverá entrar e sair da Escola acompanhado 

pelo responsável e/ou auxiliar do transporte escolar. A saída 

deste fora do horário normal de aula somente será possível 

mediante solicitação por escrito do responsável na agenda da 

criança e/ou pessoalmente junto a Coordenação.  
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 Destacamos a importância do cumprimento dos horários de 

saída estabelecidos pela Escola a fim de que seus filhos não 

fiquem ansiosos, com fome e/ou cansados, à espera de seus 

respectivos responsáveis e/ou transporte escolar. É necessário 

ressaltar que os professores, juntamente com a Coordenação 

Pedagógica encontram-se responsáveis pelos alunos até seu 

horário de saída de cada turno.  

  

Segurança  

  

O responsável pelo aluno deverá obrigatoriamente 

apresentar à portaria da escola a carteira de identificação cuja 

1ª via será entregue gratuitamente. A carteira contém dados 

do aluno, turma em que estuda, nome(s) do(s) responsável (eis), 

telefones para contato e pessoas autorizadas a pegá-lo na 

escola. Esta carteira é pessoal e intransferível. O uso desta se 

reserva a função de conhecer e ter o controle de entrada e 

saída dos alunos e para a 2ª via, em caso de perda ou extravio, 

será cobrada taxa de R$ 5,00 (cinco reais) por carteira.  

Devido à importância de manter a segurança dos nossos 

alunos, pedimos aos responsáveis que observem com atenção 

os itens abaixo:  
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1. É indispensável que o responsável fique com a criança 

até o horário de chegada da professora da turma (7h – 

matutito e 13h – vespertino) no ginásio professor Miguel 

Mussalém, pois a escola não se responsabilizará por 

quaisquer eventualidades que este espaço de tempo 

implica;  

2. No caso de vir uma outra pessoa, que não seja a 

autorizada, buscar o aluno, é necessário que o 

responsável comunique a Coordenação indicando a 

necessidade da saída da criança com a pessoa 

nomeada; caso esse contato não seja efetuado a 

Escola não autorizará a saída do aluno;  

3. É necessário que ao vir buscar o aluno, aquele que não 

for autorizado se identifique junto a Coordenação para 

que possa ser acompanhado até a sala onde a criança 

se encontra para buscá-la.  

4. No caso de transporte escolar ou outro responsável, 

solicitamos a xerox dos documentos do transporte e/ou 

preenchimento de uma ficha na coordenação. 

  

Avaliação do aluno na Educação Infantil 

  

Na Educação Infantil, avaliamos a criança por meio de 

suas ações, desde a chegada na escola, movimentação no 

ambiente, assiduidade, pontualidade, relacionamento com o 
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outro e com o ambiente, trabalho de manuseio com material e 

normalização. Todas essas ações são observadas pelo professor 

e registradas no diário mensal, na ficha de acompanhamento 

de materiais e (lição de 3 tempos), no caderno diário de plano 

e no plano de Linha. Tais registros são importantes para a 

construção do Relatório Pedagógico bimestral de cada 

criança, assim como para ações necessárias quanto à busca 

por possíveis intervenções multiprofissionais para o (a) aluno (a).  

  

Relatório Pedagógico  

  

O Relatório Pedagógico é um documento que tem por 

objetivo, comunicar os conteúdos oferecidos durante cada 

bimestre, bem como o desempenho da criança nas áreas do 

conhecimento apresentadas. Neste documento, cabe ainda, 

solicitar ou orientar ações para intervenção multiprofissional.  

A escola reúne-se bimestralmente para entrega de 

Relatórios aos pais. Estes serão entregues apenas para o 

responsável direto (pai/contratante) do aluno. Nas ocasiões, 

não haverá aula a fim de que os docentes estejam disponíveis 

para o diálogo e possíveis construções de estratégias de 

intervenção. Em caso de ausência dos responsáveis, os mesmos 

deverão remarcar outro momento (no prazo de 1 semana) para 

se conscientizarem da situação pedagógica do aluno e 
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recebimento do Relatório. Caso este momento não aconteça, 

o diálogo entre família e escola fica prejudicado e nesse caso 

a escola se isenta da responsabilidade, que deve ser 

compartilhada, uma vez que essas trocas são primordiais para 

ciência da família sobre o que é realizado na escola.  

  

Rendimento do aluno  

  

 O rendimento do aluno depende de uma série de fatores 

internos e externos que podem auxiliar, bem como prejudicar o 

desenvolvimento de cada criança. Os mesmos são 

acompanhados e avaliados por meio de observações e 

registros para elaboração do Relatório Bimestral. E para a 

construção destes relatórios, os professores realizam o registro 

diário dos alunos, elencando toda a rotina da criança. Sendo 

assim, atrasos e ausência são exemplos que impedem o 

desenvolvimento regular, acarretando em perca de rotina, de 

conteúdos, de dificuldade para se relacionar com crianças da 

mesma faixa etária e de adaptar-se a cada nova chegada a 

sala de aula.  

Os relatórios têm por objetivo registrar o avanço dos 

alunos, bem como possíveis dificuldades que possam aparecer 

no decorrer do processo. Sendo assim, os mesmos podem 

solicitar acompanhamento multiprofissional, onde as famílias 
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deverão buscar pelos profissionais citados, a fim de descartar 

ou solucionar as dificuldades apresentadas.  

 Os acompanhamentos, quando solicitados, são de 

fundamental importância para o progresso do aluno, assim 

como o não acompanhamento destes na vida escolar, poderá 

causar o insucesso da criança fazendo com que a mesma não 

cumpra com os objetivos propostos para a série. Sendo assim, a 

escola isenta-se de tal responsabilidade e fica impossibilitada 

de evoluir em suas atividades pedagógicas e solicitará a 

presença da família para informar sobre a condição da criança 

e sobre as ações que a escola propõe.  

  

Aniversários na escola    

  

  Para comemorar o aniversário do aluno (a) na Escola, 

solicitamos que a família entre em contato com a 

Coordenação Pedagógica com o prazo de uma semana de 

antecedência para que seja solicitada uma sala para a 

festividade. O evento ocorrerá no horário de lanche das 

crianças (9h/15h) com duração de 30 minutos. Ao término do 

aniversário, a família tem a escolha de levar logo a criança 

para casa ou deixá-la em sala até o final do horário. Depois do 

“parabéns”, a turma retornará para sua sala e demais 

atividades do dia.  
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FUNDAMENTAL I  
(2º ao 5º ano)  

  

Horário de aulas 

  

Solicitamos aos pais que sejam pontuais, isto significa 

que a criança chegue, de preferência, antes do horário do 

início das aulas, para que não seja prejudicado no andamento 

das atividades propostas. A mesma orientação de 

pontualidade é importante para o momento da saída, pois tal 

prática gera o sentimento de segurança às crianças e contribui 

para o funcionamento e organização da escola. 

 

 Matutino Vespertino 

Entrada 7h 13h 

Saída 12’ 18h 

 

 

Saída antecipada da escola  

  

Para saída antecipada do aluno a família deve solicitar 

por escrito na agenda escolar, ou pessoalmente e comunicar a 

Coordenação quando outra pessoa for o responsável em 

buscar a criança, informando o nome e parentesco. Tal pessoa 

deve apresentar documento com foto ao chegar à escola.  
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Os portões do Ginásio e da lateral da escola serão 

fechados às 8h/14h. Os pais ou alunos que chegarem após este 

horário devem utilizar a entrada principal do Colégio 

(recepção) para ter acesso ao prédio escolar.  

  

Atrasos e faltas  

  

Caso ocorra atraso, a tolerância para entrada do aluno 

para assistir ao 1º horário será de 10 minutos. O aluno que 

chegar com mais de 20 minutos de atraso entrará somente no 

2º horário, às 7h55’/ 13h55’. Este aluno ficará esperando na área 

de vivência Deuza Martins, pelo toque da sirene. Havendo 

episódios de atrasos durante o mesmo mês, serão tomadas as 

seguintes providências: 

  

• 1º atraso: Advertência verbal / 1º registro da ocorrência no  

Sistema SAE+C/ Notificação na agenda e Profesus;  

• 2º atraso: Advertência verbal / 2º registro da ocorrência no  

Sistema SAE+C/ Notificação na agenda e Profesus;  

• 3º atraso: Advertência verbal / 3º registro da ocorrência no 

Sistema SAE+C/ Notificação na agenda, Profesus e ligação 

para a família;  

• 4º atraso: 4º registro da ocorrência no Sistema SAE+C/ 

Notificação na agenda e Profesus e retorno do aluno para 

casa, logo após ligação para os responsáveis. Sendo assim, 
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o aluno não terá direito a realizar quaisquer atividades do 

dia (prova, apresentação e/ou entrega de trabalhos, 

passeios e etc.).  

  

Após às 7h30 ou 13h30, não será mais permitida a 

entrada do aluno na escola, sendo este orientado a retornar 

para casa, exceto mediante a apresentação de atestado, 

exames médicos ou justificativa dos pais e/ou responsáveis na 

1ª incidência dos atrasos que geraram a ausência do aluno na 

sala.  

Havendo atraso do aluno em sua chegada pedimos 

que o responsável avise a Coordenadora do segmento, 

explicando o motivo do atraso, e ao chegar com a criança 

comunique e entregue na sala da Coordenação, evitando 

subir e deixar diretamente o aluno para não causar distrações 

e paralização da aula que está sendo desenvolvida.  

Se o aluno se ausentar da escola, o responsável deve 

comunicar a Coordenação o motivo pelo qual o aluno não 

pode estar na escola. A família deve ainda visitar o site do 

Colégio Santa Fé e aplicativo Professus, verificando o Controle 

de Atividades Online da série de seu filho quais tarefas (classe e 

casa) devem ser realizadas, evitando assim o seu acúmulo.  
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Disciplinas e materiais necessários 

  

Para facilitar a organização dos materiais didáticos e 

fardamento junto ao seu filho, segue orientações quanto as 

disciplinas, siglas utilizadas no horário de aula e materiais (livros 

e cadernos) necessários para cada disciplina.  

 

• Português – PRT  

• Gramática – GRA 

• Análise e Produção Textual – PTX  

• Matemática – MAT  

• Ciências – CNC  

• História – HIST  

• Geografia - GEO  

• Arte – ART  

• Educação Musical – MUS  

• Inglês – ING  

• Espanhol – ESP  

  

Os cadernos referentes a cada disciplina devem 

acompanhar os livros conforme o horário de aula. Materiais 

como livros paradidáticos serão solicitados via agenda 

conforme sua utilização. 

Havendo necessidade, livros ou cadernos serão 

recolhidos pelos professores para correção, e permanecerão 

na escola. Ao término das correções serão devolvidos e tais 

condições serão sinalizadas na agenda. 
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Não será permitido o uso de cadernos de matérias ou 

fichários, pois temos professores distintos para cada matéria e 

que realizam correções em momentos diferenciados. 

Caso o aluno não possua e/ou esqueça o material 

didático necessário para participar da aula de qualquer 

disciplina, será encaminhado para Coordenação para as 

seguintes providências, conforme descrito e documentado em 

nosso Regimento Interno:  

  

1ª ocorrência– Encaminhamento para Coordenação, para o 1º 

registro no Professus e notificação na agenda (comunicado). O 

aluno sobe para assistir aula;  

2ª ocorrência – Encaminhamento para Coordenação, para o 2º 

registro no Professus, retirada de sala, notificação na agenda 

(comunicado) e ligação para família, comunicando os 

próximos procedimentos (suspensão das aulas da disciplina 

específica até que a família providencie tal material).  

  

Salas Ambiente 

  

O Ensino Fundamental I é composto por Salas 

Ambientes, seguindo a Filosofia Montessoriana e organizadas 

por áreas de conhecimento afins. As salas possuem os materiais 

adequados para cada criança aprender o que quiser e 
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precisa. Possui mobiliário adequado às suas necessidades e é 

organizada conforme a apresentação de cada conteúdo.  

  

• Arte, Música e Línguas Estrangeira 

• Linguagens 

• Matemática 

• Ciências 

• História e Geografia 

  

Como nossos alunos utilizam Salas Ambiente e trocam 

de sala conforme o horário de aula, pedimos que sejam 

evitados atrasos na chegada.  

Quando o professor está em sala de aula, sua atenção 

está totalmente voltada para o processo de ensino 

aprendizagem de seus alunos quando a sua disciplina. Para que 

esse momento seja proveitoso, pedimos aos pais que não 

entrem ou permaneçam em sala durante o horário de aula. 

Lembramos ainda que os professores não possuem 

disponibilidade para conversar com pais ou responsáveis na 

porta da sala ou corredores. Sendo assim, fica proibida a 

entrada dos pais ou responsáveis em turma para resolver 

problemas de sala, avaliações, atividades ou materiais, 

conversar ou questionar professores ou outros alunos. Caso seja 

necessário, a família deverá buscar a Coordenação para esse 
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fim e/ou solicitar uma conversa com os professores conforme 

suas disponibilidades de horário.  

  

Intervenções quando o aluno sai de sala:  

  

Conversa do professor com o aluno em sala; 

intervenções da Coordenação; reunião com os pais; 

solicitação de suspensão das aulas, até melhora no 

comportamento do aluno e/ou intervenção de equipe 

multiprofissonal para evolução do aluno são condições 

expostas pela escola quando a criança apresentar atitudes 

que venham a prejudicar seu rendimento e dos demais 

colegas. Enquanto o comportamento / conduta inadequada 

persistir, o seu retorno estará ligado diretamente a intervenção 

de equipe multiprofissional através de contato direto com a 

escola, proporcionando condições de intervenção efetiva no 

ambiente escolar.  

  

Como acompanhar a vida escolar do aluno? 

  

Quando acontecem situações que fogem da rotina 

escolar ou atrapalhem o desempenho das atividades do aluno 

e/ou de seus colegas como: suspensão de medicamento, sono, 

alteração de comportamento e desrespeito recorrente às 

normas da instituição, a escola tem autonomia para decidir 
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sozinha ou em conjunto com os familiares e acompanhamentos 

especializados intervenções, bem como medidas preventivas 

para garantir a aprendizagem e integridade física e moral de 

toda comunidade escolar.  

Caso  ocorram tais  situações o aluno será 

encaminhado à Coordenação e lá permanecerá até que 

sejam tomadas as devidas providências como:  

  

• Conversar com o aluno para entender o que houve, ouvi-lo 

e fazer acertos com o mesmo;  

• Conversar com o professor;  

• Deixar o objeto/vestimenta (jaqueta, boné, celular, etc.) na 

Coordenação para que seja entregue aos pais;  

• Ligação para as famílias;  

• Recado via agenda comunicando sobre o ocorrido;  

• Convocação da família para conversar com a 

Coordenação;  

• Suspensão das aulas por 3 a 5 dias ou por tempo previsto 

conforme situação ocorrida.  

  

A escola avaliará toda e qualquer ocorrência cabendo 

a ela apurar os fatos e aplicar as medidas necessárias a cada 

uma das situações ocorridas. Sendo estas medidas desde as 

citadas acima até a suspenção das aulas por até 5 dias ou até 

retorno solicitado e/ou transferência do aluno de escola.  
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Sistema avaliativo 

  

O ato de avaliar faz parte do acompanhamento escolar 

e visa identificar as dificuldades do aluno, o que realmente ele 

aprendeu, e o que precisa ser retomado pelo professor/família.  

A avaliação no Ensino Fundamental I pretende ser 

contínua, inclusiva, sistemática e ao longo do processo 

ensinoaprendizagem. Ela será realizada por meio de provas 

escrita mensal e nela observaremos o desempenho do aluno 

quanto aos domínios cognitivos.  

  

FORMAS DE AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA  

Disciplinas  Método Avaliativo  

Matemática  Avaliação escrita  

Português  Avaliação escrita  

Ciências  Avaliação escrita  

Análise e Produção Textual  Avaliação escrita  

História  Avaliação escrita  

Geografia  Avaliação escrita  

Inglês  Avaliação escrita  

Espanhol  Avaliação escrita  

Educação Musical  Atividades práticas e diárias  

Artes  Atividades práticas e diárias  

Educação Física  Atividades práticas e diárias  

 Projetos de vida - OPEE Atividades práticas e diárias  
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As provas serão realizadas 1 vez por mês, em uma 

semana pré definida com conteúdos referentes ao período 

vigente. Serão duas provas por bimestre para cada disciplina a 

fim de compor a nota bimestral. As datas e conteúdos das 

provas serão comunicadas previamente por meio de 

comunicado (Calendário de provas) via agenda e aplicativo 

Professus. 

  

O cálculo para obtenção da nota bimestral e forma de 

lançamento no boletim pelo Professus (sistema educacional 

eletrônico utilizado pela escola para lançamento de notas e 

outros procedimentos educacionais), dar-se-á da seguinte 

maneira:  

  

• As avaliações escritas têm valor de 0 (zero) a 10 (dez);  

• O resultado das provas será registrado no  Professus 

pelos professores, expressas em números inteiros ou a 

considerar a primeira casa decimal, para então compor 

o boletim do aluno. Ex: 8,7 - No boletim: 8,7  

  

Após o lançamento das notas pelo professor, dos meses 

referentes ao bimestre em vigência no  Professus o cálculo será 

realizado pelo próprio programa para obtenção de um 

resultado referente a nota bimestral do aluno. Abaixo, uma 

representação do processo:  
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NOTA BIMESTRAL 

Somatória das notas:  

(Mensal 1 + Mensal 2) / 2 = Nota Bimestral  

  

Ausência no dia da prova – 2º CHAMADA  

  

Na ausência do aluno por qualquer motivo no dia da 

prova, o mesmo deve realizar a prova de 2ª chamada para que 

não fique prejudicado em suas notas e posteriormente em seu 

rendimento bimestral.  

A família deve ficar atenta ao Calendário de provas 

enviado para casa e se porventura o aluno falte a algum dia 

de prova, deverá solicitar junta à Coordenação a(s) prova (s), 

no prazo máximo de 48 horas (2 dias úteis) e efetuar o 

pagamento de R$ 20,00 (vinte reais) por avaliação perdida na 

Secretaria da escola. A família também será comunicada via 

agenda sobre quantas e quais as provas que o aluno perdeu e 

necessita realizar, bem como o mês da prova, para orientarse 

quanto ao dia e a hora para essa realização.  

A 2º chamada acontecerá no turno inverso ao que o 

aluno estuda e conforme calendário abaixo, com horário e dias 

pré-determinados:  
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Horário de realização das provas:  

  

• Alunos do turno matutino: 15h às 17h  

• Alunos do turno vespertino: 8h às 10h  

    

Para realização da 2º chamada o aluno deverá estar 

devidamente fardado (uniforme completo) e chegar no horário 

determinado no comunicado.  

Ressalta-se que o atestado médico abona o 

pagamento da taxa, além de ter a função de dar ciência sobre 

a ausência do aluno, sendo abonadas as faltas do aluno.  

Caso o aluno não realize a(s) prova(s) de 2ª chamada 

no dia e hora marcados o mesmo ficará comprometido quanto 

sua nota mensal, ficando sem nota, ou seja, igual a 0 (zero). 

Portanto, a escola não se responsabiliza por alunos ausentes, 

sendo a família responsável por este resultado.  

Caso a família não solicite a 2º chamada, ou o aluno a 

perca, os pais serão informados, via boletim, para que a criança 

realize como opção, a Recuperação Paralela Bimestral.  

O pagamento da 2º chamada deve ser realizado antes 

do dia da aplicação da prova para organização e impressão 

da avaliação. Caso o aluno não apresente o comprovante ou 

não efetue o pagamento, sua prova não será corrigida e nem 

sua nota será lançada.  
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SISTEMA DE PROMOÇÃO  

  

Aprovação  

  

 Será considerado aprovado o aluno que obtiver resultado final 

ou média final igual ou superior a 7,0 (sete), em cada disciplina. 

O resultado final será calculado por meio de médias adquiridas 

no decorrer dos 4º bimestres letivos.  

 

Frequência  

  

 Após a apuração da assiduidade nos quatro bimestres letivos, 

o aluno que não alcançar a frequência mínima exigida (75%) 

em cada disciplina, será considerado retido no período letivo 

correspondente, ou seja, reprovado por falta.  

 As faltas sem justificativas não serão abonadas, salvo por 

motivo de saúde com apresentação de atestados.  

  

Recuperação   

Recuperação Paralela  

  

O aluno com média inferior a 7,0 em cada disciplina ao 

final de cada bimestre será encaminhado para a Recuperação 

Paralela, que será oferecida no bimestre a todos os alunos que 
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não alcançarem a média mínima bimestral (média 7,0), ou que 

deseje realizar a prova para melhorar seu rendimento.  

As indicações para realização das Recuperações 

Paralelas serão dadas aos pais nas entregas de boletins que 

acontecerão bimestralmente. Estarão descritas no verso do 

boletim todas as informações quanto a: conteúdos, datas, 

horários e pagamento.  

A realização da Recuperação Paralela é opcional e tem 

o valor de R$ 20,00 (vinte reais) por disciplina. A nota obtida pelo 

aluno substituirá a (s) media (s) de menor (es) valor (es) 

sinalizado para reposição no bimestre sinalizado. Serão 

descartas todas as notas inferiores as notas obtidas pelo aluno 

nas provas mensais.  

  

O pagamento das Recuperações Paralelas deve ser 

realizado antes da aplicação da prova conforme a data 

sinalizada no verso do boletim para organização e impressão 

das mesmas. Caso o aluno não apresente o comprovante ou 

não efetue o pagamento, sua prova não será corrigida e nem 

sua nota será lançada.  

  

Recuperação Final  

  

 A Recuperação Final será oferecida aos alunos que não 

obtiveram notas suficientes ao final das Recuperações 
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Paralelas. A mesma é sinalizada aos pais após o resultado da IV 

Recuperação Paralela, onde será entregue um cronograma 

com: dia, hora, aulas de revisão e conteúdos das provas a 

serem seguidos pelos alunos. A Recuperação Final é gratuita.  

Para que o aluno tenha direito a realizar a Recuperação 

Final deve ter a média anual = 4,0 (quatro) e/ou ter rendimento 

inferior a 17,0 (dezessete), podendo realiza-la em quantas 

disciplinas desejar. Caso o aluno tenha um somatório final 

menos que 17 pontos, ficará reprovado automaticamente. 

Os conteúdos da Recuperação Final serão 

estabelecidos pelos professores e poderão abranger os 

assuntos trabalhados em qualquer bimestre. 

  

Reprovação  

  

O aluno que, após as aulas e avaliações de 

recuperação final, não obtive a pontuação de 28 pontos 

(média 7,0) ficará reprovado, independente da quantidade de 

disciplinas. 
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ACOMPANHAMENTO ESCOLAR  

  

Provas mensais  

  

As provas mensais serão enviadas para casa após o 

término da Semana de prova para que os responsáveis fiquem 

cientes dos resultados obtidos e de qual tema/assunto o aluno 

precisa de auxílio ou reforço. As entregas serão sinalizadas via 

agenda escolar do aluno e comunicadas no Professus. 

 

Boletim bimestral  

  

O Colégio Santa Fé realiza bimestralmente a Entrega de 

notas aos pais e responsáveis por meio do aplicativo Professus. 

Na oportunidade, o boletim com a situação pedagógica do 

aluno (notas, faltas e média bimestral) estará à disposição para 

que seus responsáveis acessem o sistema e possam visualizá-lo 

e/ou imprimi-lo.  

  

Reunião individual  

  

A Coordenação ou os pais poderão solicitar reuniões 

individuais para conversar sobre situações pessoais que 

envolvem o aluno e o seu rendimento na escola. Tais momentos 

são marcados previamente pessoalmente, via agenda ou via 
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telefone e a presença dos responsáveis é fundamental. É papel 

dos responsáveis pelo aluno, bimestralmente busquem pelo 

rendimento do mesmo através das notas do aluno disponíveis 

no site. Estes serão informados via agenda da disposição, assim 

como serão chamados para acompanharem seu desempenho 

com a equipe pedagógica. Para um bom rendimento do aluno 

ressaltamos a importância deste envolvimento da família 

durante período letivo assim como o cumprimento dos acertos 

realizados com junto à escola e/ou aluno.  

O bom rendimento de cada criança depende de uma 

série de fatores (cognitivo, emocional e social). Sabendo disso, 

o acompanhamento e auxílio ao aluno durante todo o 

processo escolar é essencial para obtenção de resultados 

positivos. Lembramos que a escola não consegue suprir todas 

as necessidades do aluno, sendo preciso da ajuda da família 

e/ou especialistas conforme solicitações registradas em 

reuniões com os pais e responsáveis ou relatórios. Sem retornos 

efetivos dos mesmos, a escola se isenta de responsabilidades 

quanto ao desempenho do aluno e sua promoção para 

próxima série.  

Todas as reuniões marcadas com a família são 

registradas em uma Ata de Reunião com pais, onde são 

apontados os motivos pelos quais família foi convocada, 

situações ocorridas e intervenções. Quando a família não 
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comparece ao encontro, ela perde a oportunidade de saber 

como pode auxiliar seu filho quando ao seu desenvolvimento 

pleno e de conhecer o trabalho da escola, além do registro 

feito para reunião ser arquivado com a anotação da ausência 

dos responsáveis;  

Pedimos que caso a família precise falar com seu(s) 

filho(s), ligue para Coordenação e solicite que seja enviado o 

seu recado ou que o mesmo possa retornar a ligação da 

própria Coordenação. Sendo assim, fica proibido que o aluno 

atenda ou realize qualquer ligação direta no período escolar, 

nas instalações da escola.  
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FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO  
(6º ao 9º ano / 1º ao 3º ano)  

  

Atrasos 

  

A entrada do 1º horário tem tolerância de 10 minutos. O 

aluno que chegar a escola até às 7h20 poderá entrar e assistir 

à aula do 1º horário. Após esta tolerância deverá encaminhar-

se à Coordenação para justificar o atraso, permanecendo na 

Coordenação à espera do 2º horário (07h55min). A incidência 

de atrasos durante o mesmo mês, seguirá as seguintes 

providências.  

• 1º atraso: Advertência verbal / 1º registro da ocorrência 

no Professus / Notificação na agenda;  

• 2º atraso: Advertência verbal / 2º registro da ocorrência 

no Professus / Notificação na agenda;  

• 3º atraso: Advertência verbal / 3º registro da ocorrência 

no Professus / Notificação na agenda e ligação para a 

família;  

• 4º atraso: 4º registro da ocorrência no Professus e 

Retorno do aluno para casa logo após ligação para os 

responsáveis. Sendo assim, o aluno não terá direito a 

realizar quaisquer atividades do dia (prova, 

apresentação e/ou entrega de trabalhos, passeios e 

outros).  
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Após às 07h30’, não será mais permitida a entrada do 

aluno na escola, sendo este orientado a retornar para casa, 

exceto, mediante a apresentação de atestado, exames 

médicos ou justificativa dos pais e/ou responsáveis na 1ª 

incidência dos atrasos que geraram a ausência do aluno na 

sala.  

  

Chegada ou saída em outros horários 

  

 A família deverá justificar à Coordenação a 

circunstância para tal atraso, cabendo a escola liberar ou não 

sua entrada.  

 No caso de saída antecipada, a família/responsáveis 

deverão solicitar por escrito na agenda do aluno ou 

pessoalmente na Coordenação. Em casos de impossibilidade 

de comparecimento à escola para buscar o aluno, comunicar 

a Coordenação, nomeando um responsável para tal função.  

  

MATERIAIS EM SALA DE AULA  

  

Materiais obrigatórios  

  

O Colégio Santa Fé solicita os materiais necessários para 

cada aluno utilizar e acompanhar as aulas e atividades através 

da lista de livros entregue no ato da matrícula aos responsáveis. 
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Pedimos que tais materiais acompanhem diariamente o aluno 

e que sejam substituídos conforme o seu uso (cadernos, lápis, 

canetas e outros).  

 1º de março é o prazo máximo para que os alunos 

estejam com todos os materiais devidamente identificados 

(livros, cadernos e etc.), a sua disposição para uso em sala de 

aula.  

Na ausência do material didático e/ou atividades, o 

aluno será encaminhado para Coordenação retirando-se da 

sala de aula referente àquela disciplina específica, pois a 

escola entende que o aluno tem por obrigação acompanhar 

as explicações do professor, participando ativamente das 

atividades e colaborando com a disciplina coletiva; e isto, só se 

dá mediante a portabilidade do material didático. No caso de 

ausência de livros, tomaremos as seguintes providências:  

  

1ª incidência – Encaminhamento para Coordenação para o 1º 

registro no Professus e notificação na agenda (comunicado);  

2ª incidência – Encaminhamento para Coordenação para o 2º 

registro no Professus, retirada de sala, notificação na agenda 

(comunicado) e ligação para família comunicando os 

procedimentos próximos;  

3ª incidência – suspensão das aulas da disciplina específica até 

que a família providencie tal material).   
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Materiais inadequados  

  

• Utilização de materiais fotocopiados, confirme a Lei 

9.610 de 19 de fevereiro de 1998; 

• Utilização de livros destinados a professores;  

• Utilização de livros respondidos (livros reutilizados);  

• Utilização de celular dentro da sala de aula, em 

conformidade com a Lei Nº 4958, de 17 de Junho de 

2008;  

• Tablets, jogos eletrônicos ou similares;  

• Fones de ouvidos durante as aulas.  

  

  

Frequência mínima para cada disciplina 

  

A frequência obrigatória mínima para aprovação é de 

75% (setenta e cinco por cento) de participação do período 

letivo. Vale lembrar, entretanto que as justificativas não 

possuem efeito abonatório, salvo as faltas munidas de atestado 

médico comprovado. O aluno que não obtiver a frequência 

mínima em cada disciplina será considerado reprovado por 

falta.  

  

 

 

 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI176850,21048-A+violacao+dos+Direitos+Autorais+pela+extracao+de+copias+de+livros
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SISTEMA DE PROMOÇÃO  

  

Aprovação  

  

Será considerado como resultado de Aprovação, todo 

e qualquer aluno com rendimento igual ou superior a média 

anual fixada pela Instituição, ou seja, 7 (sete) pontos.  

 

Recuperação paralela e final 

  

A recuperação, parte integrante do processo de 

construção do conhecimento e prevista no Regimento Interno 

da escola é definida como orientação contínua de estudos e 

criação de novas situações de aprendizagem. Diante deste 

contexto, o Colégio Santa Fé utiliza duas formas de 

recuperação: Recuperação Paralela bimestral e Recuperação  

Final.  

As informações (conteúdos, datas, horários e 

pagamento) da Recuperação Paralela Bimestral; constarão no 

verso do boletim em cada entrega de notas. Terá direito a esta 

recuperação, todo e qualquer aluno com rendimento inferior a 

média bimestral fixada pela instituição, ou seja, 7 (sete) pontos 

ou que deseja melhorar a nota. Esta recuperação tem caráter 

optativo e custará R$ 20,00 (vinte reais) por disciplina. A nota 

obtida na recuperação paralela, substituirá no boletim a(s) 

média(s) de menor (es) valor (es) no bimestre sinalizado. Caso a 
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nota obtida na recuperação paralela seja inferior as que já 

estão computadas no boletim do aluno, esta será 

desconsiderada.  

O pagamento das Recuperações Paralelas deve ser 

realizado antes da aplicação da prova conforme a data 

sinalizada no conteúdo programático para organização e 

impressão das mesmas. Caso o aluno não apresente o 

comprovante ou não efetue o pagamento, sua prova não será 

corrigida e nem sua nota será lançada.  

As informações da Recuperação Final constarão no 

verso do boletim após a realização da IV Recuperação Paralela 

acometida no mês de dezembro. Nesta recuperação, os alunos 

primeiramente terão aulas de revisão do conteúdo 

programático para que em um segundo momento sejam 

aplicadas as provas. A Recuperação Final é gratuita e terá 

direito a esta recuperação todo e qualquer aluno com:  

1. Média anual igual ou superior a 4,0 (quatro);  

2. Aluno com no máximo de 3 (três) disciplinas com 

rendimento inferior a média anual fixada pela instituição  

(7,0).  

  

Reprovação  

  

O aluno que, após as aulas e avaliações de 

recuperação final, não obtive a pontuação de 28 pontos 
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(média 7,0) ficará reprovado, independente da quantidade de 

disciplinas. 

  

Proibições aos alunos 

  

• Atrapalhar e tumultuar a aula com conversas e atitudes 

impróprias (vocabulário, desenhos, bilhetes e outros);  

• Entrar ou sair de sala sem autorização do professor;  

• Ocupar lugar diferente do que lhe foi designado em 

sala;  

• Aglomerar-se na porta da sala nos intervalos de aulas;  

• Ocupar-se durante as aulas com atividades alheias às 

mesmas ou portar material diferente das atividades 

escolares;  

• Comer, mascar chicletes ou chupar balas durante as 

aulas;  

• Comunicar-se nas avaliações de forma ilícita com 

colegas;  

• Usar vestimenta que não pertença ao uniforme escolar;  

• Usar indevidamente o nome da escola, distribuir 

impressos ou usar outros canais de comunicação que 

envolvam o nome de colegas, professores e 

funcionários;  

• Apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações 

embaraçosas colegas, professores e funcionários;  
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• Danificar o patrimônio da escola e pertences dos 

colegas, professores e funcionários;  

• Trocar carinhos explícitos como beijo na boca, que 

constranja ou incentive outros ao redor;  

• Amassar, rabiscar, adulterar ou deixar de entregar as 

correspondências encaminhadas aos pais 

(informativos, comunicados, circulares, cartas, convites, 

avaliações e outros);  

• Falsificar a assinatura  de professores, pais ou 

responsáveis;  

• Faltar às aulas sem justificativa da família;  

• Ausentar-se do estabelecimento sem que esteja 

devidamente autorizado pela família e pela escola;  

• Fazer-se acompanhar dentro da escola de elementos 

estranhos à comunidade escolar, sem prévia 

autorização;  

• Portar ou fazer uso de cigarros, bebidas alcoólicas ou 

substâncias tóxicas;  

• Promover, incentivar ou participar de agressões ou 

brigas, ou tomar atitudes;  

• Entrada fora do horário de aulas sem justificativa;  

• Relação tortuosa com professores;  

• Uso de celulares e eletrônicos em sala;  
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• Quaisquer formas de violência, abuso ou agressão 

contra colegas, professores, funcionários e/ou 

patrimônio escolar;  

• Fardamento incompleto;  

• Ausência de livros e ou atividades de casa não 

realizadas.  

• Comprar lanche e doces durante o período de aula.  

• Uso de materiais de apoio (livros, textos, bilhetes, 

euipamentos eletrônicos) durante as avaliações sem 

permissão do professor, bem como compartilhar 

respostas, trocar provas ou responder avaliações de 

terceiros, conduta conhecida como cola (pesca). Caso 

tais situações ocorram, o professor recolherá a (s) 

avaliação (ões) do (s) alunos (s) envolvido (s), 

encerrando e atribuindo nota 0 (zero) a (s) mesma (s), 

sem possibilidade de realizar a mesma em outra 

oportunidade.  

  

Estas posturas, coibidas dentro do espaço escolar e 

outras previstas, estão no Regimento Escolar, disponível na 

Biblioteca Maria Montessori a toda comunidade escolar.  
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Medidas pedagógico-disciplinares 

  

 Em descumprimento de quaisquer deveres e a transgressão 

das proibições, sujeita o aluno conforme a gravidade da falta, 

às seguintes medidas:  

 

I. Orientação oral;  

II. Orientação por escrito;  

III. Afastamento temporário de determinada(s)  

aula(s);  

IV. Afastamento temporário da sala de aula, em dias 

consecutivos;  

V. Transferência de turma;  

VI. Transferência de turno (quando houver dispensa de 

série/vagas/condições de trabalho);  

VII. Transferência de instituição.  

  

Antes da aplicação de qualquer advertência aos alunos 

que transgredirem o estabelecido no Regimento, será realizado 

um trabalho de orientação para que o mesmo tenha 

consciência da situação e da(s) consequência (s) da(s) falta(s) 

cometida(s);  
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O aluno retirado da sala por conduta inconveniente será 

encaminhado à Coordenação Pedagógica, a quem caberá 

aplicar as sanções previstas no Regimento Escolar; 

Dependendo da gravidade da falta, os pais ou responsáveis 

poderão ser convocados e deverão se fazer presentes para 

tomar ciência e fazer a assinatura do termo de 

responsabilidade;  

As medidas aplicadas aos alunos serão comunicadas 

aos pais ou responsáveis e registrados nas ocorrências do  

Professus. 

Em caso(s) de atraso(s) na entrada da(s) aula(s), o aluno 

permanecerá na Área de Vivência Deusa Martins à espera do 

toque da sirene do 2º horário, podendo, em caso de 3 (três) 

reincidências, ficar fora de sala de aula o período todo e 

orientado a retornar para casa mediante comunicação e 

autorização da família, conforme a regulamentação constante 

neste Manual;  

O aluno afastado temporariamente de determinada 

aula por motivos disciplinares somente voltará para a aula 

seguinte, desde que não seja da mesma disciplina, ou seja, 

ficará afastado das demais aulas da mesma disciplina, no 

mesmo dia;  

Em caso de reincidência de retiradas de sala de aula 

por motivos disciplinares, os pais ou responsáveis receberão 
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comunicação formal, a qual deverá ser por eles assinada, de 

que a Direção aplicará, de acordo com a gravidade da 

situação, uma das medidas pedagógicas disciplinares, 

contidas no Regimento Interno;  

A critério da Direção Geral, de acordo com a gravidade 

da transgressão, poderá ser aplicada ao aluno qualquer 

sanção e/ou medida pedagógico-educativa, sem que antes 

tenha sido aplicada qualquer outra;  

Independentemente  da aplicação das medidas 

previstas no Regimento Interno, quaisquer danos, morais e/ou 

ao patrimônio, causados pelos alunos deverão ser reparados;  

Uma vez esgotados os recursos pedagógicos do colégio 

e persistindo, ainda, comportamentos agressivos e antissociais 

por parte de alunos, a escola poderá adotar as seguintes 

medidas pedagógico-educativas:  

  

I. Transferência consensual, mediante a anuência 

dos pais por escrito;  

II. Não havendo aceitação da transferência 

consensual, será feita, como medida extrema, 

a transferência não-consensual, também 

chamada de encaminhamento educativo, na 

conformidade com as normas vigentes. O 

Diretor deverá fazer o encaminhamento 
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educativo ao Conselho Tutelar ou Ministério 

Público, anexando o Relatório da Vida Escolar 

do aluno, do qual deverá constar:  

III. Todas as atitudes indisciplinares do aluno com 

comprovação de registro do  Professus;  

IV. As medidas aplicadas pela Instituição;  

V. O desempenho do aluno após a aplicação das 

referidas medidas (melhoras ou não);  

VI. Relatório da conduta da família em relação aos 

fatos, comprometimento em conduzir o aluno a 

melhorar o comportamento, atitudes etc.  

VII. Ata da reunião do Conselho de Classe, na qual 

a situação do aluno em questão tenha sido 

analisada.  

  

A necessidade do cumprimento pelo aluno das normas 

estabelecidas neste Manual e na rotina estabelecida no 

colégio, bem como a conscientização da família no processo 

de ensino aprendizagem contribuem significativamente no 

desenvolvimento do educando, impedindo, assim, 

interferências que se tornem negativas para o aluno, para a 

família e para a escola.  
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ORIENTAÇÕES  ESPECÍFICAS  PARA  O  

FUNDAMENTAL II  
 

Rotinas:  

  

• Chegar sempre à instituição às 7h;  

• Direcionar-se ao Ginásio para a realização do Projeto 

Abraço do Amigo, portando todos os materiais destinados 

para o seu dia;  

• Organizar-se em fila;  

• Auxiliar no silêncio necessário para a realização das ações 

do Abraço do Amigo (mensagem do dia, parabéns, datas 

comemorativas, etc.);  

• Encaminhar-se em fila com seu professor para a sala de 

aula;  

• Solicitar autorização ao professor quando necessitar ir ao 

banheiro;  

• Resolver assuntos aleatórios a aula somente no horário de 

intervalo;  

• Priorizar o intervalo para: lanche, beber água e ida ao 

banheiro;  

• Ao término da toda aula, copiar do quadro para a 

agenda, as atividades do dia realizadas em sala e as 

direcionadas para casa;  
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• Primar pelo ambiente educacional limpo e harmonioso, no 

que diz respeito ao quadro, carteiras e limpeza da sala;  

• Ao tocar a sirene para, subida, intervalos e saída do 

expediente de aula, ter cuidado com alunos menores na 

hora de descida pelas escadas;  

• Fazer silêncio quando passar pelos corredores de outros 

segmentos que estiverem em aula, como Educação Infantil 

e Ensino Fundamental.  

 

Semanalmente:  

  

De segunda a sexta: aplicação de 6 (seis) horários 

destinados  para  explicação  de  conteúdos/aulas e 

aplicação de provas com 1 (um) intervalo para lanche (10h10 

e 10h30);  

  

Entrada: 7h  | Intervalo: 10h10 às 10h30 | Saída: 12h  

  

Caso o aluno tenha autorização da família para ir e vir 

sozinho, é necessário que a mesma comunique previamente a 

Coordenação para a liberação junto à portaria da escola. 

Nestes casos, o aluno receberá uma carteira de identificação 

e essa será entregue ao aluno no início do mês de fevereiro e 

se destinará para: entrada e saída sozinho da escola e 

atividades esportivas.  
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O aluno deverá obrigatoriamente apresentar à portaria 

da escola a carteira de identificação para a entrada e 

permanência no ambiente escolar.  

  

SISTEMA AVALIATIVO  

  

 Como  processo  de  avaliação  para  o  Ensino  

Fundamental II, a escola utiliza Calendário de Provas Mensais 

aplicado em módulos alternados durante o mês. O calendário 

de provas é divulgado, aos alunos, no início de cada semestre 

pela Coordenação, por meio de aviso exposto no mural da sala 

e aos pais por meio de circular e redes virtuais.  

A metodologia do calendário de provas será dividida 

em 2 (dois) módulos, que terá aplicação temporal 

diferenciada. Segue abaixo os módulos e suas respectivas 

disciplinas:  

 

MÓDULO A:  

 

• Matemática 

• Ciências (Química, 

Biologia e Física) 

• História 

• Geografia 

• Filosofia 

 

 MÓDULO B:  

 

• Português 

• Educação musical 

• Educação física 

• Inglês 

• Espanhol 

• História da arte 
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Os conteúdos das provas estarão disponíveis aos alunos 

e pais no Professus. O Colégio Santa Fé adota, para o Ensino 

Fundamental II, o sistema de avaliação mensal, e as notas são 

obtidas por meio de provas escritas, realizadas conforme os 

conteúdos ministrados, durante o mês referente para compor a 

nota bimestral, será utilizada média aritmética das médias 

mensais. A média mínima para aprovação é 7,0, e os cálculos 

de notas acontecem conforme descritos a seguir.  

   

Nota mensal (avaliação)  

  

• Avaliações escritas - cada avaliação valerá de 0 (zero) 

a 10 (dez);  

• As notas serão registradas no  Professus, expressas em 

números inteiros ou a considerar a primeira casa 

decimal, para posteriormente serem transferidas para o 

boletim do  

aluno. Ex: 7,3  

  

Nota bimestral (avaliação)  

  

• Somatório das notas: 
𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝟏+𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝟐

𝟐
= 𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒃𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍 
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• Após digitação das notas pelo professor, dos meses 

referentes ao bimestre em vigência no  Professus, o 

programa é responsável em fazer o cálculo da média 

bimestral do aluno, de acordo com o modelo ao lado.  

  

2º chamada 

  

Se o aluno por qualquer motivo falte a um dos módulos 

de prova, a comunicação com a família será feita por telefone 

e/ou circular. Esta comunicação dará todos os procedimentos 

para a solicitação de 2ª chamada, com as seguintes 

informações: 1. Prova(s) perdida(s);  

2. Mês da prova para orientar quanto a referência dos 

conteúdos a serem estudados;  

3. Pagamento da taxa referente a cada prova perdida  

(R$20,00);  

4. Data e horário de aplicação da prova de 2ª chamada.  

  

O prazo de pagamento da taxa é de 48 horas (2 dias 

úteis), após a prova perdida, na Secretaria da escola. O 

responsável deverá apresentar na Coordenação o recibo de 

pagamento da(s) prova(s) perdida(s) no ato da realização da 

prova.  

A realização da 2º chamada acontecerá mensalmente 

conforme calendário abaixo, já estabelecido. As provas serão 
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administradas no turno inverso para não prejudicá-los nas aulas 

regulares. Ressalta-se que o atestado médico tem como função 

abonar as faltas do aluno e não a(s) prova(s) perdida(s) e o 

pagamento da taxa. O aluno deverá estar devidamente 

fardado como consta no item USO DO UNIFORME.  

Caso o aluno não faça a prova de 2ª chamada no prazo 

 estimado  pela  Coordenação,  o mesmo 

 ficará comprometido quanto sua nota igual a 0 (zero) e é de 

responsabilidade da família este resultado.  

Caso o aluno não dê entrada na 2ª chamada, ou a 

perca, os pais serão comunicados, via boletim, para que o 

mesmo se submeta a realização da Recuperação Paralela 

vigente.  

O horário de aplicação da prova de 2ª chamada será 

das 14h às 17h, não podendo ser realizado em outro horário 

e/ou turno. A realização das provas perdidas acontecerá 

dentro do mês da falta e nos dias pré-definidos pela escola e 

não em dias e/ou meses seguintes.  
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ORIENTAÇÕES  ESPECÍFICAS  PARA  O  

ENSINO MÉDIO  
 

ROTINAS 

  

Rotina semanal do Ensino Médio  

  

1. De segunda a sexta: aplicação de 8 (oito) horários 

destinados para explicação de conteúdos/aulas com 2 

(dois) intervalos para lanche (10h10 e 12h);  

2. Sábados: 6 (seis) horários destinados para aplicação dos 

módulos de provas.  

3. Os alunos que terminarem o módulo de prova, realizado 

aos sábados, poderão ser liberados a partir das 10h e 

caso necessitem lanchar durante a realização do 

módulo, orienta-se que os mesmos tragam o lanche de 

casa, visto que é vetada a descida antes do término das 

provas para qualquer espaço da escola, inclusive 

cantina.  

  

SEGUNDA A SEXTA:  

  

Entrada: 7h 

1º intervalo: 10h10’ às 

10h30’ 

2º intervalo: 12h às 12h15’ 

Saída: 13h45’ 

 

SÁBADO: 

 

Entrada: 8h 

Intervalo: 10h 

Saída: 12h 
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Caso o aluno tenha autorização da família para ir e 

vir sozinho, é necessário que a mesma comunique 

previamente a Coordenação para a liberação junto à 

portaria da escola. Nestes casos, o aluno receberá uma 

carteira de identificação e essa será entregue ao aluno no 

início do mês de fevereiro e se destinará para: entrada e 

saída sozinho da escola e atividades esportivas.  

O aluno deverá obrigatoriamente apresentar à 

portaria da escola esta carteira de identificação para a 

entrada e permanência no ambiente escolar.  

  

SISTEMA DE AVALIATIVO  

Como processo de avaliação para o Ensino Médio, a 

escola utiliza Calendário de Provas Mensal aplicado somente 

aos sábados. O calendário de provas é divulgado, aos alunos, 

no início de cada semestre pela Coordenação por meio de 

aviso exposto no mural da sala e aos pais por meio de circular 

e redes virtuais.  

A metodologia do calendário de provas será dividida 

em  3  (três)  módulos,  que  terá  aplicação 

 temporal diferenciada. Segue abaixo os módulos e suas 

respectivas disciplinas:  
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 MÓDULO A  MÓDULO B  MÓDULO C  

 • Química  

• Física  

• Biologia  

• História  

• Geografia  

• Educação Física  

• Matemática  

• Filosofia  

• Sociologia  

• Música  

• Português  

• Produção 

textual  

• Inglês  

• Espanhol  

• História da Arte  

  

A avaliação do Colégio Santa Fé adota, para o Ensino 

Médio, o sistema de avaliação mensal, e as notas são obtidas 

por meio de provas escritas. Estas provas serão realizadas 

conforme os conteúdos ministrados da disciplina, durante o mês 

referente à aplicação, e para compor a nota bimestral do 

aluno, será utilizada média aritmética das médias mensais que 

compõem o bimestre vigente. A média mínima para 

aprovação é 7,0 (sete), e os cálculos de notas acontecem 

conforme descritos a seguir:  

  

Nota mensal (avaliação)  

  

• Avaliações escritas - cada avaliação valerá de 0 (zero) 

a 10 (dez);  

• As notas serão registradas no Professus pelos professores 

expressas em números inteiros ou a considerar a primeira 

casa decimal para posteriormente serem transferidas 

para o boletim do aluno. Ex: 7,35 - No boletim: 7,3.  
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 Nota bimestral (avaliação)  

  

• Somatório das notas: 
𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝟏+𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝟐

𝟐
= 𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒃𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍 

• Após digitação das notas pelo professor, dos meses 

referentes ao bimestre em vigência no  Professus, o 

programa é responsável em fazer o cálculo da média 

bimestral do aluno, de acordo com o modelo ao lado.  

  

2º chamada 

  

Se o aluno por qualquer motivo faltar a um dos módulos 

de prova, a comunicação com a família será feita por telefone 

e/ou circular. Esta comunicação dará todos os procedimentos 

para a solicitação de 2ª chamada com as seguintes 

informações: 1. Prova(s) perdida(s);  

2. Mês da prova para orientar quanto a referência dos 

conteúdos a serem estudados;  

3. Prazo de pagamento da taxa referente a cada prova 

perdida (R$20,00);  

4. Data e horário de aplicação da prova.  

O prazo de pagamento da taxa é de 48 horas (2 dias 

úteis) na Secretaria da escola. O responsável deverá apresentar 

na Coordenação o recibo de pagamento da(s) prova(s) 

perdida(s) no ato da realização da prova.  



 

  95  

A realização da 2º chamada acontecerá na quarta-

feira seguinte ao Módulo aplicado. As provas serão 

administradas no turno inverso para não prejudicá-los nas aulas 

regulares. Ressalta-se que o atestado médico tem como função 

abonar as faltas do aluno e não a(s) prova(s) perdida(s) e o 

pagamento da taxa. O aluno deverá estar devidamente 

fardado como consta no item USO DO UNIFORME.  

Caso o aluno não faça a prova de 2ª chamada no prazo 

 estimado  pela  Coordenação,  o  mesmo 

 ficará comprometido quanto sua nota igual a 0 (zero) e é de 

responsabilidade da família este resultado;  

Caso o aluno não dê entrada na 2ª chamada, ou a 

perca, os pais serão comunicados, via boletim, para que o 

mesmo se submeta a realização da Recuperação Paralela 

vigente.  

 O horário de aplicação da prova de 2ª chamada será das 15h 

às 17h, não podendo ser realizado em outro horário e/ou turno. 

A realização das provas perdidas acontecerá dentro do mês da 

falta e nos dias pré-definidos pela escola e não em dias e/ou 

meses seguintes.  
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 Simulado  

 

O Colégio Santa Fé acredita que o segredo para o 

sucesso no ENEM é manter o foco e treinar bastante. E para 

treinar, nada melhor que usar os simulados como uma 

excelente oportunidade de melhorar o autocontrole. Em vista 

disso, o Simulado Santa Fé este ano, surge com uma nova 

versão. Ele é realizado em dois dias, durante a semana, não 

possui caráter avaliativo (nota), sendo classificatório, gratuito e 

obrigatório.  
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E AEE  
 

HORÁRIOS DE AULA 

  

Salas Multifuncionais:  

Entrada: 13h  

Saída: 17h30  

  

AEE:  

Entrada: 14h Saída: 17h30  

  

Solicitamos aos pais que sejam pontuais, isto é, que a 

criança chegue, de preferência, antes do horário do início das 

aulas, para que não seja prejudicado no andamento das 

atividades propostas.  

Para segurança dos nossos alunos, eles receberão uma 

Carteira de Identificação, que deverá ser utilizada pelos 

responsáveis quando outras pessoas não autorizadas venham 

buscá-los na escola. A mesma deve ser apresentada na 

Coordenação da escola pela pessoa que vir buscar o aluno. A 

Carteira de Identificação também será utilizada pelo aluno 

para entrada e saída sozinho da escola.  

A 1ª via da Carteira de Identificação do aluno será entregue 

gratuitamente via agenda. Esta carteira é pessoal e 
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intransferível. Em caso de perda o aluno solicitará a 2ª via na 

Coordenação, e será cobrada taxa de R$ 5,00 (cinco reais).  

Para saída antecipada do aluno, a família deverá 

solicitar por escrito na agenda escolar, ou pessoalmente, e 

comunicar a Coordenação quando outra pessoa for o 

responsável em buscar a criança, informando o nome e 

parentesco. Tal pessoa deve apresentar documento com foto 

ao chegar à escola.  

    

Atrasos e faltas 

 

Caso ocorra atraso, a tolerância para entrada do aluno 

para assistir ao 1º horário será de 10 minutos.  

Havendo episódios de atrasos durante o mesmo mês, serão 

tomadas as seguintes providências.  

  

1º atraso – conversa, notificação na agenda (circular) e registro 

no Professus;  

2º atraso – conversa, notificação na agenda (circular) e registro 

no no Professus;  

3º atraso – conversa, notificação na agenda (circular) e registro 

no no Professus e ligação para família;  

4º atraso – retorno para casa logo após ligação para os 

responsáveis.  
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O atraso constate do aluno no início das atividades 

escolares influencia diretamente na aprendizagem e 

acompanhamento das tarefas pelo aluno, implicando no não 

aproveitamento total de todas as intervenções propostas pela 

escola na busca de minimizar ou sanar as dificuldades 

apresentadas pela criança. Sendo assim, a escola não poderá 

ser cobrada pelo retrocesso ou não evolução do aluno.  

Após às 13h30’ (Sala Multifuncionais) ou 14h50’ (AEE), 

não será mais permitida a entrada do aluno na escola, sendo 

este orientado a retornar para casa, exceto mediante a 

apresentação de atestado, exames médicos ou justificativa dos 

pais e/ou responsáveis na 1ª incidência dos atrasos que 

geraram a ausência do aluno na sala.  

Havendo atraso do aluno em sua chegada pedimos 

que o responsável avise a Coordenadora do segmento, Tia 

Taise explicando o motivo do atraso, e ao chegar com com o 

aluno comunique e deixando-o na sala da Coordenação, 

evitando subir e deixar diretamente o aluno para não causar 

distrações e paralização da aula que está sendo desenvolvida.  

Se o aluno se ausentar da escola, o responsável deve 

comunicar a Coordenação o motivo pelo qual o aluno não 

pode estar na escola.  
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Salas ambiente 

  

A Educação Especial é composta por Salas Ambiente 

seguindo a Filosofia Montessoriana. As salas possuem todos os 

materiais na medida para cada criança aprender e o que 

precisa. Possui mobiliário adequado às suas necessidades e é 

organizada conforme a apresentação de cada conteúdo.  

  

Salas Especiais – Salas Multifuncionais e AEE  

  

As Salas Multifuncionais / AEE são espaços que 

desenvolvem atividades diversas, utilizando recursos 

pedagógicos que auxiliam na promoção da escolarização, 

eliminando barreiras que impedem a plena participação dos 

alunos com autonomia e independência, no ambiente 

educacional e social, sendo atuantes e participativas no 

mundo em que vivemos.  

 Sendo assim, as metas para cada aluno são propostas 

conforme as necessidades educacionais dos mesmos após 

sondagem realizada pelos professores bimestralmente. Tais 

informações são importantes para elaboração do Plano de 

Ensino Individualizado contendo a proposta de trabalho a ser 

desenvolvido durante o bimestre em sala.  
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Possuem o objetivo de:  

  

• Perceber as necessidades educacionais especiais dos 

alunos valorizando a educação inclusiva;  

• Compreender o aluno com necessidade específica e 

auxiliar buscando formas diversas para sanar ou 

minimizar suas dificuldades;  

• Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de 

conhecimento de modo adequado às necessidades 

especiais de aprendizagem, respeitando as  

individualidades dos alunos;  

• Buscar a melhor integração dos alunos com 

necessidades específicas na escola, auxiliando o seu 

desenvolvimento educacional e social, valorizando e 

respeitando as diferenças de cada um.  

  

Quando o professor esta em sala de aula, sua atenção 

esta totalmente voltada para o processo de ensino 

aprendizagem de seus alunos. Para que esse momento seja 

proveitoso, pedimos aos pais que não entrem ou permaneçam 

em sala durante o horário de aula. Lembramos ainda que os 

professores não possuem disponibilidade para conversar com 

pais ou responsáveis na porta da sala ou corredores. Sendo 

assim, fica proibida a entrada dos pais ou responsáveis em 
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turma para resolver problemas de sala, atividades ou materiais, 

conversar ou questionar professores ou outros alunos. Caso seja 

necessário, a família deverá buscar a Coordenação para esse 

fim e/ou solicitar.  

  

Materiais necessários e obrigatórios  

  

A lista de materiais dos alunos é personalizada. Sendo 

assim, cada professor avaliará quais materiais cada aluno irá 

utilizar em suas atividades e a quantidade de cada um para 

que sejam solicitados materiais que realmente sejam utilizados 

pelos alunos e que atendam as suas necessidades. Para tanto, 

o levantamento desses materiais será realizado durante a 

primeira semana de aula e a Lista de materiais será enviada via 

agenda escolar.  

Pedimos que tais materiais sejam adquiridos com rapidez 

e que acompanhem diariamente o aluno e que sejam 

substituídos conforme o seu uso (cadernos, lápis, canetas e 

outros).  

  

Materiais adquiridos pela família (livros/apostilas):  

  

Os livros /apostila, são recursos didáticos que facilitam o 

estudo do aluno, bem como o reforço a partir da realização de 

suas leituras, exercícios e pesquisas contidas nele. Desta forma, 
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é realizada a cada ano uma sondagem com cada um de 

nossos alunos para mensurar o nível e quais materiais didáticos 

serão necessários para o trabalho com o mesmo. Esta 

sondagem acontecerá no inicio do período letivo e pode se 

estender para 1 mês dependendo dos casos. Sendo assim, 

pedimos que os alunos não faltem às aulas para que este 

levantamento não fique prejudicado. A lista de materiais 

didáticos será entregue a família após a sondagem para a 

mesma providencie até a data marcada para a entrega na 

escola.  

  

Intervenções em caso de saída de sala 

  

Conversa do professor com o aluno em sala; 

intervenções da Coordenação; reunião com os pais; 

solicitação de suspensão das aulas, até melhora no 

comportamento do aluno e/ou intervenção de equipe 

multiprofissonal para evolução do aluno são condições 

expostas pela escola quando a criança apresentar atitudes 

que venham a prejudicar seu rendimento e dos demais 

colegas. Enquanto o comportamento / conduta inadequada 

persistir, o seu retorno estará ligado diretamente a intervenção 

de equipe multiprofissional através de contato direto com a 

escola, proporcionando condições de intervenção efetiva no 

ambiente escolar.  
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Medidas para obter desempenho escolar satisfatório 

 

Quando acontecem situações que fogem da rotina 

escolar ou atrapalhem o desempenho das atividades do aluno 

e/ou de seus colegas como: Suspensão de medicamento, sono, 

alteração de comportamento e desrespeito recorrente às 

normas da instituição, a escola tem autonomia para decidir 

sozinha ou em conjunto com os familiares e acompanhamentos 

especializados intervenções, bem como medidas preventivas 

para garantir a aprendizagem e integridade fisica e moral de 

toda comunidade escolar.  

Caso ocorra tais situações o aluno será encaminhado à 

Coordenação e este lá permanecerá até que sejam tomadas 

as devidas providências como:  

• Conversar com o aluno para entender o que houve, 

ouvi-lo e fazer acertos com o mesmo;  

• Conversar com o professor;  

• Deixar o objeto/vestimenta (jaqueta, boné, celular, etc.) 

na Coordenação para que seja entregue aos pais;  

• Ligação para as famílias;  

• Recado via agenda comunicando sobre o ocorrido;  

• Convocação da família para conversar com o 

professor;  
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• Convocação da família para conversar com a 

Coordenação.  

• Suspensão das aulas por 3 a 5 dias ou por tempo previsto 

conforme situação ocorrida.  

  

A escola avaliará toda e qualquer ocorrência cabendo 

a ela apurar os fatos e aplicar as medidas necessárias a cada 

uma das situações ocorridas. Sendo estas medidas desde as 

citadas acima até a suspenção das aulas por até 5 dias ou até 

retorno solicidado e/ou transferência do aluno de escola.  

  

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

  

Na Educação Especial avaliamos os alunos por meio de 

suas ações desde a chegada na escola, movimentação no 

ambiente, assiduidade, pontualidade, relacionamento com o 

outro e com o ambiente, trabalho de manuseio com material e 

normalização. Todas essas ações são observadas pelo professor 

e registradas no diário mensal, no Plano de Individual de Ensino 

(elaborado bimestralmente) e no Plano de Linha. Tais registros 

são necessários para a construção do Relatório Pedagógico 

Bimestral de cada aluno e para ações necessárias quanto a 

busca por possíveis intervenções de multiprofissionais para o 

aluno. Os Relatórios Pedagógicos são entregues aos pais 

bimestralmente em reuniões préagendadas na própria escola.  
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 Plano de Ensino Individual – PEI:  

  

As informações colhidas na sondagem também serão 

necessárias para construção do PEI sendo este um plano de 

ação a ser desenvolvido bimestralmente com os alunos 

respeitando suas individualidades. Este plano será apresentado 

aos pais e/ou responsáveis bimestralmente para que os mesmos 

acompanhem as atividades que serão desenvolvidas, bem 

como o resultado destas.  

  

Frequência  

  

A frequência obrigatória mínima é de 75% (setenta e 

cinco por cento) do período letivo. Vale lembrar que as 

justificativas não possuem efeito abonatório, salvo as faltas 

munidas de atestado médico comprovado. A escola não se 

comprometerá quanto aos alunos que não obtiverem a 

frequência mínima durante o aluno letivo, em relação ao seu 

desempenho e resultados de planos, evoluções e intervenções, 

pois este estará com seu desenvolvimento comprometido.  
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PERÍODO INTEGRAL  
  

SOBRE O PERÍODO INTEGRAL / CONDIÇÕES DE INTEGRAÇÃO  

  

As turmas do Integral são agrupadas, divididas por níveis 

e compostas por no máximo 15 crianças por sala. As turmas 

agrupadas permitem aos alunos troca de experiências única, 

como o respeito ao próximo, permitindo que os maiores 

ensinem e auxiliem os menores, reforçando desta forma, seus 

conteúdos e laços afetivos. Com isso, valoriza-se o trabalho em 

grupo, a capacidade de ação e cooperação para construção 

coletiva do conhecimento.  

Este Projeto destina-se a criança que está em pleno 

desenvolvimento da sua independência, autonomia e 

preparada para aquisição de novos conhecimentos. Para isso, 

ela deve estar apta a absorver integralmente o que lhe é 

oferecido.  

Não será permitida a matrícula ou permanência no 

aluno no período Integral quando houver orientações para 

intervenções fora da escola como acompanhamento 

multidisciplinar (Psicólogo, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo, 

Terapeuta Educacional, Esportes), uso de medicação continua 

no período das atividades na escola e/ou necessidade de 

rotina e alimentação saudável diferenciada.   
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Matrícula: 

  

O processo de matrícula acontecerá da seguinte forma:  

  

1. Inclusão do nome no Cadastro de Reserva junto a 

Coordenação Pedagógica;  

2. Verificação da disponibilidade de vagas na turma  

solicitada;  

3. Análise da condição da criança para matrícula e  

retorno para família em caso de vaga;  

4. Convocação da família pela Coordenação para 

realização da matrícula na secretaria da escola com a 

assinatura do contrato e pagamento da matrícula;  

5. Receber no ato da matrícula a Lista de materiais  

solicitados pelo Período Integral;  

6. Reunião/Conversa  inicial  com  a  Direção 

 ou  

Coordenação sobre o Integral;  

7. Assinatura do Termo de Compromisso da Família na 

Coordenação;  

8. Recebimento do Manual da Família do Integral 2016.  

  

O Integral é um serviço opcional e desvinculado 

financeiramente da escola. Por isso, tem contrato e valor à 

parte da mensalidade da escola, paga pelos pais pelos serviços 
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da escola. Não possui política de desconto e deve ser pago 

pontualmente no dia 05 de cada mês para que o aluno usufrua 

de tal serviço.  

Por ser um serviço opcional e terceirizado, havendo 

atrasos no pagamento do Integral, o aluno não poderá 

frequentar o mesmo até que seja regularizado no prazo de 5 

(cinco) dias úteis após vencimento.  

Aos que não desejarem mais utilizar os serviços do 

Integral, procurar a Secretaria da escola pelo menos 10 dias 

antes do vencimento da mensalidade para efetuar a quebra 

do contrato e evitar cobranças indevidas.  

O atraso do pagamento do Integral não interfere na 

frequência do aluno no período da manhã.  

  

Integração ao turno da tarde  

  

A auxiliar pedagógica do Integral I, ao término das aulas 

do turno matutino (11h30’), as crianças serão encaminhadas 

para a sala do Integral para iniciarem as atividades como: 

almoço, higiene bucal, banho, repouso, atividades 

pedagógicas e/ou lúdicas, lanche, bem como organização da 

turma e verificação dos materiais que serão utilizados durante 

a tarde.  



 

  110  

A auxiliar pedagógica do Integral II estará à espera dos 

alunos na sala do Integral II, para orientá-los nas suas atividades 

pessoais como: organização do armário, materiais didáticos e 

de uso pessoal, banho, almoço, higiene bucal, realização das 

tarefas do dia e estudo para a realização das provas.  

  

Ambientação sobre o dia  

  

Cabe ao professor, auxiliar pedagogicamente nas 

atividades a serem realizadas com o aluno no período 

vespertino, orientar nas atividades, extras e lúdicas; verificar o 

cumprimento das tarefas do dia descritas na agenda escolar 

e/ou solicitadas confirmando na agenda do Integral a 

finalização das mesmas; acompanhar o estudo para as provas 

(para as crianças do Integral II – 2º ao 5º ano), estimulando o 

estudo contínuo e independente, ajudando-o sua organização 

pessoal.  

As atividades psicomotoras serão desenvolvidas pelo 

Professor Júnior, no ginásio da escola, como forma de promover 

a prática de exercícios físicos constantes, aprimoramento das 

habilidades corporais, cooperatividade, competitividade 

saudável e trabalho em grupo, além de proporcionar 

momentos de descontração, formação de vínculos e de 

habilidades sociais.  
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ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS  

  

Integral I 

  

Atendimento especializado para crianças da Educação 

Infantil. Destaca-se neste segmento o estímulo e exercício às 

atividades psicomotoras, percepção de mundo e consciência 

de corpo. Estas se complementam com o favorecimento de 

espaço para produções artísticas, com o propósito de 

desenvolver nas crianças deste segmento, a capacidade de 

refletir, construir e vivenciar a arte. Trata-se do fazer artístico que 

lhes será promovido desde pequenos e que gera reflexos 

positivos para escrita, leitura, interpretação do mundo e 

raciocínio lógico.  

  

Materiais Pedagógicos:  

  

• Apostilas, livros e cadernos com atividades do dia;  

• Caderno de desenho 96fls;  

• Escarcela transparente com elástico – fina;  

• Agenda da escola com as tarefas discriminadas;  

• Agenda do Integral 2016 (padronizada da escola,  

vendida na Secretaria no valor de R$ 25,00);  

• Estojo escolar contendo: lápis, borracha, apontador, 

lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura sem ponta.  
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Materiais pessoais:  

  

• Toalha de banho, chinelos, outro fardamento completo, 

1 troca de roupa, copo para água, talheres para o 

almoço e toalha para o lanche.  

• Nécessaire com identificação do aluno contendo: 

sabonete (líquido ou barra), escova com protetor, 

creme dental, shampoo, condicionador, pente, colônia, 

esponja de banho, creme para assaduras e fraldas 

descartáveis (se necessário)  

  

Integral II 

  

Direcionado para alunos de 1º ao 5º ano. Oferece 

acompanhamento pedagógico, revisão dos conteúdos 

ministrados em sala, orientação sobre o estudo para provas, 

disponibilidade de Biblioteca, Laboratório de Informática, assim 

como o trabalho de estímulo ao estudo de forma disciplinada, 

propiciando o incentivo a pesquisa de maneira autônoma, 

bem como atividades artísticas, físicas e recreativas que 

reforçarão os aspectos cognitivos, emocionais, sociais e físicos, 

promovendo a socialização e o desenvolvimento integral das 

crianças.   
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Materiais pedagógicos:  

  

• Livros e cadernos com atividades do dia;  

• Agenda da escola com as tarefas discriminadas;  

• Agenda do Integral 2016 (padronizada da escola, vendida 

na Secretaria no valor de R$ 25,00);  

• Estojo escolar contendo: lápis, borracha, apontador, lápis de 

cor, hidrocor, cola, tesoura sem ponta.  

  

Materiais pessoais:  

  

• Toalha de banho, chinelos, 1 troca de roupa, copo para 

água.  

• Nécessaire com identificação do aluno contendo: sabonete 

(líquido ou barra), escova com protetor, creme dental, 

shampoo, condicionador, pente, colônia, esponja de 

banho.  

  

Uniforme 

  

O uso do uniforme da escola no Integral É DIÁRIO E 

OBRIGATÓRIO NOS DOIS TURNOS, sendo indicado para o 

período vespertino o uniforme de Educação Física, pois oferece 

maior conforto aos alunos. Não será permitida a utilização de 

tamancos, sandálias, casacos, bonés ou qualquer outra 

vestimenta que comprometa a padronização e identificação 
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da escola (exceto após o 2º banho das crianças, onde é 

permitida a troca). O uniforme é de fundamental importância 

para o acesso do aluno na escola e cumprimento da disciplina 

estabelecida.  

Caso o aluno não traga o uniforme completo para o 

turno vespertino, poderá ocasionar na não participação na 

atividade psicomotora e não realização da troca de roupa 

após o banho.  

  

Entrada e saída - horários 

  

Pedimos  a  atenção  da  família  aos 

 seguintes procedimentos a serem seguidos durante a entrada 

do aluno:  

  

1. Chegar 10 minutos antes do horário de entrada (7h) 

para auxiliar na organização pessoal do aluno;  

2. Ao chegar com a criança pela manhã, de posse da 

chave do cadeado do armário individual identificado, 

organizar a mochila de uso pessoal da criança e a 

mochila com os materiais escolares do dia com agenda 

e as atividades que porventura foram para casa como 

pendentes (esta condição é de  

responsabilidade exclusiva do responsável do aluno);  
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3. Fechar o armário e devolver a chave para um das 

funcionárias  da  manutenção  responsáveis  pelo 

recebimento (Tias Mara e Luciana);  

4. Pais do Integral I - Entregar a professora do aluno do 

turno matutino, o lanche do Integral. A mesma fará a 

identificação e armazenamento na cantina para que 

no turno vespertino possa ser recolhido pelas professoras 

no horário do lanche da tarde;  

5. Pais do Integral II – Entregar do lanche do Integral na 

Cantina para ser identificado e armazenado para o 

turno vespertino.  

  

As atividades pedagógicas do Integral terão início às 

14h e término às 18h. Sendo assim, pedimos a atenção para o 

cumprimento dos horários, lembrando que o funcionamento do 

Colégio se dá até as 18h, pois no turno da noite funciona a 

Faculdade, turno este onde só transitam adultos e não há 

expediente na escola. A tolerância para atrasos no horário da 

saída é de 10 minutos (18h10’), uma vez que não dispomos de 

profissionais que possam se responsabilizar após este horário.  

A saída durante as atividades só será permitida 

mediante a comunicação e autorização dos pais junto a 

Coordenação Pedagógica a fim de garantir a segurança dos 

alunos.  
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Só será permitida a entrada de alunos que não 

frequentaram o turno da manhã às 14h, com aviso prévio à 

Coordenação sobre a sua ida. Pede-se atenção da família 

quanto às faltas e ou atrasos. Os mesmos só serão permitidos 

mediantes ciência da Coordenação, uma vez que estes 

prejudicarão o desempenho do aluno.  

A auxiliar e professora do Integral I são responsáveis pela 

retirada dos pertences dos alunos do armário e estes dentro de 

sala são organizados pelos alunos. No Integral II, cada aluno 

será responsável pela organização de seus pertences dentro do 

armário e em sala. Todos os armários possuirão chave que ficará 

de posse do responsável/aluno ao final do dia.  

São de responsabilidade dos pais e/ou responsável da 

criança, qualquer perda, extravio, ou danos relacionados aos 

materiais como: armários, chaveiro, chaves e alimentos trazidos 

de casa não entregues. Conforme orientação acima descrita  

O lanche do turno regular deverá vir de casa 

condicionado  em  lancheira  térmica.  A 

 Cantina  se responsabiliza apenas pela refrigeração do 

lanche vespertino.  

  

Alimentação 

  

Como incentivo para formação de bons hábitos 

alimentares, pedimos aos pais que dêem preferência por 
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alimentos saudáveis e naturais como sucos, sanduíches naturais 

e frutas, evitando frituras e industrializados frequentemente. 

Cada família/aluno será responsável em trazer 2 lanches 

diariamente, sendo um para manhã e outro para o período da 

tarde. O lanche também pode ser adquirido na cantina, 

mediante acerto prévio entre família e cantina, esta 

representada pela Sra. Virginia.  

Para atender as necessidades nutricionais de nossos 

alunos na hora do almoço, a cantina organiza um cardápio 

saudável e adequado, com assinatura de um profissional da 

nutrição para que seja servido diariamente. A cantina ficará 

responsável em preparar e servir o almoço com o cardápio 

proposto pela nutricionista, acompanhado de suco de frutas e 

sobremesa.  

É de responsabilidade da cantina todo e qualquer 

preparo de alimentos servidos e oferecidos durante o almoço 

aos alunos no Período Integral, sob a supervisão da escola. A 

mesma deixa a disposição seu espaço (externo e interno), 

favorecendo aos pais e/ou responsáveis que desejem 

conhecer um pouco de seus serviços e organizações.  

Aos alunos que possuem restrições alimentares, pedimos 

aos pais que tragam os alimentos apropriados e a forma de 

preparo repassada pelo profissional que faz o 

acompanhamento da criança, para que seja seguido durante 
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a preparação da refeição conforme orientação prescrita, sem 

custo adicional para a família.  

Não nos responsabilizamos em fornecer alimentos de 

consumo individual como leites especiais, carnes especificas 

(rã, coelho, bode) e/ou outros alimentos que não sejam de uso 

coletivo;  

Todo alimento servido pela escola/cantina deverá ser 

consumido na própria instituição, não sendo emitido o envio de 

refeições para casa;  

Não será servido almoço às crianças que não estiverem 

na escola em aula no período da manhã, pois as refeições 

serão preparadas conforme a demanda do dia para que não 

haja desperdício e/ou reaproveitamento. Pedimos a 

comunicação prévia da ausência do aluno caso o mesmo não 

permaneça na escola no período vespertino.  

  

Lanche e recreio 

  

Em momentos pré-agendados, serão organizados 

lanches coletivos com a participação de todos, onde será 

solicitada uma contribuição de cada aluno para a realização 

do mesmo, com o intuito de proporcionar um momento de 

interação com os colegas e professores, promover a partilha, a 

preparação dos alimentos oferecidos e habilidades manuais 

dos alunos.  
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Responsabilidade da escola  

  

Os objetivos do Integral, como anteriormente citados 

são: auxiliar os alunos nos deveres de casa, desenvolvendo nele 

a confiança e a autonomia; viabilizar a disciplina para os 

estudos, organização do tempo de forma útil e incluir atividades 

de lazer que se diferencie dos jogos eletrônicos, internet, 

televisão, etc.  

O corpo pedagógico do Integral está disponível para 

possíveis dúvidas e orientações, uma vez que este atendimento 

visa estreitar a relação entre pais, alunos e escola no decorrer 

do processo de ensino aprendizagem que o projeto 

desempenha.  

Bimestralmente a escola proporcionará, em data pré-

agendada no Calendário Escolar, a entrega dos relatórios de 

evolução do aluno em reunião de pais a fim de 

conscientizarmos a família sobre o desenvolvimento do aluno 

e/ou necessidade de sua saída do Integral para realização de 

acompanhamento com outros profissionais. Neste momento, 

são apresentadas à família as habilidades, dificuldades e quais 

os acompanhamentos multiprofissionais fora da escola serão 

necessários caso o aluno apresente alguma necessidade 

específica.  
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Afirmamos, contudo, que o Projeto Período Integral não 

dá garantia de aprovação ao aluno, ou mesmo supre 

dificuldades de aprendizagem instaladas e que necessitam de 

acompanhamento de profissionais externos como psicólogo, 

psicopedagogo e outros que possam auxiliar o aluno na 

superação das dificuldades já existentes. Tendo em vista que a 

permanência do mesmo no Período Integral não substitui 

tratamentos e/ou acompanhamentos com especialistas 

clínicos.  

  

Responsabilidade da família 

  

A necessidade de total apoio e participação da família 

favorece o sucesso e a concretização dos objetivos a atingir no 

Integral, cujo maior beneficiado será o aluno, atentando-se às 

atividades, registros, comunicados pela agenda e reuniões.  

Não será permitido a entrada de familiares durante o 

turno INTEGRAL no sentido de não interferir no andamento das 

atividades e nem causar ansiedade nos alunos. Desta forma, 

evitamos desorganização do ambiente.  

Toda sexta-feira serão enviadas atividades extras para 

realização de treino junto à família. O objetivo é que o 

responsável perceba possíveis evoluções ou dificuldades no 

desempenho escolar do aluno.  
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 É dever da família...  

  

• Providenciar todos os materiais solicitados pela lista do 

Integral;  

• Acompanhar e auxiliar o aluno na organização do armário 

e troca de mochila (escolar / integral) pela manhã, antes do 

início do Abraço do Amigo;  

• Se responsabilizar pela chave do cadeado e do armário do 

aluno, bem como cuidados e substituição em caso de perda 

e/ou extravio;  

• Organizar os lanches (manhã e tarde) do aluno que 

necessitarem de refrigeração junto à professora ou 

providencie a compra com a responsável da Cantina;  

• Verificar e assinar diariamente a agenda escolar do aluno 

para que a família tenha ciência das atividades 

desenvolvidas pela escola;  

• Realizar com o aluno atividades que porventura necessitem 

do auxílio dos responsáveis ou que os mesmos sintam 

dificuldade em realizar no Integral;  

• Realizar com o aluno as atividades quando o mesmo falte 

ao Integral, não sendo de responsabilidade da escola fazê-

lo;  

• Realizar com o aluno a(s) atividade(s) enviada(s) para casa 

toda sexta-feira.  
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INFORMAÇÕES GERAIS  

  

• Destacamos a importância dos alunos trazerem todos os dias 

os materiais citados, pois são de uso pessoal. Pedimos 

também que todos esses materiais sejam devidamente 

identificados para evitar trocas.  

• Orientamos os alunos do Integral II ao banho após as aulas 

de Educação Física às terças e quintas. Portanto, o aluno 

deverá trazer neste dia 2 trocas de roupa;  

• Não serão permitidos ao uso de celular, aparelhos e jogos 

eletrônicos, brinquedos objetos de valor pelo aluno durante 

o período do Integral, pois os mesmos interferem no 

andamento das atividades, prejudicando o desempenho do 

aluno. Em caso de necessidade, o telefone da 

Coordenação está à disposição para pais e alunos se 

comunicarem. A escola não se responsabiliza por perdas ou 

danos dos mesmos;  

• Todos os dias, ao final das atividades, os pertences dos 

alunos serão organizados por eles com o auxílio das 

professoras para o dia seguinte como livros e cadernos que 

serão utilizados e organização dos objetos pessoais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Os procedimentos aqui pontuados correspondem a 

uma leitura reflexiva acerca de nossas ações de modo a 

favorecer um espaço de reconstrução permanente do fazer 

pedagógico do Integral. Assim, o presente Manual poderá ser 

alterado a qualquer tempo na medida em que possa agregar 

qualitativamente novas formas de fazer a nossa prática.  

Por tratar-se de um segmento do grupo regido como 

espaço opcional, a escola é livre para agir (bem como intervir) 

conforme seus princípios pedagógicos.  

A escola pode a qualquer momento desconsiderar o 

contrato, reincidindo-o caso alguma das orientações e/ou 

determinações acima não seja cumprida pela família/ aluno.  

Lembramos que o Conselho Diretivo desta instituição de 

ensino é livre para deliberar quaisquer outras necessidades que 

sejam necessárias, mesmo que não esteja descritas nesse 

manual. 


