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APRESENTAÇÃO

COLEGIÃO
Em 1932, chegava à cidade de Catanduva a
Congregação das Irmãs Calvarianas, fundadoras do
Colégio Nossa Senhora do Calvário. Nestes mais de oitenta
anos, nosso querido Colegião fez e faz parte da história de
Catanduva e representa mais uma vitória da educação. O
Colegião forma crianças e adolescentes do Ensino Infantil
ao Pré-Vestibular, Construindo o conhecimento por meio
do Sistemas de Ensino Poliedro.
O Colégio Ressurreição Nossa Senhora do Calvário,
ao longo dos seus mais de 80 anos, orgulha-se por ter
formado várias gerações com uma educação pautada na
excelência acadêmica e na transmissão de valores que
duram para vida toda. Nas salas de aulas a tradição une-se
à modernidade na formação integral de crianças e jovens,
preparando-os não somente para ingressar no ensino
superior, mas, sobretudo, para que se tornem cidadãos
éticos, justos e solidários, contribuindo de forma ativa e
efetiva na transformação da sociedade.
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APRESENTAÇÃO

BEM VINDOS!
Preparamos este guia especialmente para a Família
Colegião! Sua presença nesta escola nos faz crer que
juntos podemos manter a tradição de acompanharmos a
trajetória da educação de várias gerações.
Nossa missão no mundo é, exatamente, conduzir o ser
humano à descoberta de seu valor, à grandiosidade de seu
próprio ser.

conhecimento. Formule perguntas e apresente soluções
que: comuniquem suas idéias e sentimentos,
compartilhem saberes, argumentem, contra argumente e
contribuam na formação de um mundo melhor. Posicionese como protagonista do seu processo de aprendizagem.
E se, em um primeiro momento, isso parecer difícil, siga,
desde o começo do ano, duas orientações.

Que todos possam saber que a fonte da vida está
dentro de si mesmos, na interioridade de cada um é que se
encontram os melhores direcionamentos. Mas que é
preciso buscá-los e cultivá-los com rigor e disciplina.
Que todos saibam, também, que o conhecimento de
nossos limites e fragilidades é fundamental para
avançarmos rumo à ampliação das próprias
possibilidades.

A primeira, é estudar em casa no mesmo dia que o
conteúdo foi visto no colégio e a segunda, é fazer a
tarefa no mesmo dia em que ela foi passada. Se isto
ainda lhe parecer muito difícil, conte com seus
educadores. Eles ajudarão você a superar suas
diﬁculdades.

FORMAÇÃO DE HÁBITO DE ESTUDO
Nosso jeito de educar propõe a ampliação da
aprendizagem por meio de vivência e valores éticos
aliados às possibilidades de inquietação frente ao
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CRONOGRAMA

HORÁRIO DE INÍCIO DE TÉRMINO DAS AULAS
SÉRIE
ENSINO FUNDAMENTAL
9 ANOS: 1º AO 5º ANO

HORÁRIO MATUTINO

HORÁRIO VESPERTINO
(Plantões) e simulados.

7h10 às 11h40

13h às 17h30

CARGA HORÁRIA:
5 AULAS SEMANAIS.
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PROJETO DE AVALIAÇÃO

Os pais podem acompanhar o desempenho escolar
do(a) ﬁlho(a) através do site: colegiao.com.br na
SECRETARIAONLINE.
O Usuário é o nº de matrícula do aluno e a senha é
123456, que, posteriormente, poderá ser alterada.
O Calendário de Avaliações é preparado de forma
que possa contribuir ao desenvolvimento de aprendizados
no aluno, sendo relevante cuidar da formação desse
hábito de estudo. Por isso, ao criarmos o Calendário não só
nos organizamos pedagogicamente, mas repensamos
valores como: responsabilidade, administração de tempo
e prioridades, diﬁculdades, dentre outros que aparecerão
neste momento de formação.

DE ACORDO COM O REGIMENTO ESCOLAR
“15. O aluno do Ensino Fundamental I que perder prova
terá direito apenas a uma 2ª chamada, a ser realizada em
horário ﬁxado pelas Coordenações, desde que:
a) O pai/responsável faça a solicitação na Secretaria, até
48h antes da referida prova. (se o pai/responsável não
puder comparecer à secretaria, deverá solicitar por e-mail,
através do: secre11@aper.org.br.
b) Seja feito o pagamento da taxa de R$30,00 por prova.
Quando houver a entrega de atestado médico, o aluno
ﬁcará isento do pagamento da taxa.
c) As provas de recuperação não terão 2ª chamada.
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CONTEM COM A GENTE

DIREÇÃO GERAL: garante a gestão do colégio, supervisiona
todos os núcleos e equipes de trabalho, bem como delibera
sobre funções, cargos e atividades na comunidade educativa
docente e discente.

acompanhamento, pois, mais do que cobrar, é preciso
valorizar, ensinar, conversar, prestigiar, discutir. Assim, ganha o
aluno, a família e a escola. Neste processo somos todos
vencedores. Basta seguir o passo a passo;

ASSESSORIA PEDAGÓGICA: é responsável pelo
planejamento, coordenação e acompanhamento dos aspectos
educacionais do colégio, visando garantir a qualidade do
processo de ensino e aprendizagem.

SECRETARIA ONLINE: (canto superior direito); Usuário: nº
de matrícula do aluno; Senha: 123456 (senha padrão que
poderá ser alterada); OK; Período Letivo: escolher o ano; OK;
Secretaria (canto esquerdo); Faltas por etapa; Notas parciais
(escolher o bimestre); Ocorrências (tarefas, comunicados,
indisciplinas);

COORDENAÇÃO: organiza, desenvolve e acompanha os
projetos pedagógicos e educativos, orientando os professores,
os estudantes e seus familiares.
PROFESSOR TITULAR: é responsável por acompanhar e
orientar o desenvolvimento pedagógico do aluno, além de
articular a comunicação entre os estudantes, seus professores
e familiares.
SECRETARIA ESCOLAR: responsável pelo registro dos
dados da vida escolar do estudante. Acompanha, elabora,
supervisiona e registra processos legais amparados pelo
regimento escolar e pela legislação em vigor.
COMUNICAÇÃO: acompanhar a vida escola do aluno (a)
através do site do colégio. Nele são atualizados diariamente:
presença ou ausência do estudante, notas, tarefas,
ocorrências, entre outros. É de fundamental importância esse

ATIVIDADES EXTRAS: no Colegião, os alunos têm a
oportunidade de fazer aulas extracurriculares de Xadrez,
Hipismo, Futsal, Tênis, Handebol, Artes Cênicas, Danças, aulas
de apoio de Língua Portuguesa e Matemática e atividades
Esportivas.
BIBLIOTECA: espaço dedicado à leitura por meio de
empréstimos do acervo, auxílio a pesquisas e
acompanhamento destas atividades. É importante lembrar que
os livros emprestados precisam ser devolvidos dentro do prazo
previsto, colaborando na partilha dessa leitura com os demais
alunos. O espaço da biblioteca é destinado aos estudantes, não
sendo permitida a permanência de pais ou responsáveis neste
ambiente. IMPORTANTE: em caso de extravio do título
emprestado, o exemplar deverá ser reposto.
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ASSISTÊNCIA PSICÓLÓGICA AO ALUNO: acompanha os
estudantes em suas atividades diárias, zelando pela boa
convivência. Esta assistência trabalha em sintonia com núcleo
pedagógico, auxiliando sempre que necessário. É responsável
pela orientação disciplinar e aplicação das ações educativas
previstas no regimento escolar. Orienta estudantes e famílias.

UNIFORME: seu uso é obrigatório em todas as atividades
escolares, inclusive nas que acontecem no contraturno. Para
segurança do aluno, solicita-se que sempre se use tênis, não
sendo permitido o uso de sandálias, chinelos ou crocs. É
fundamental identiﬁcar com o nome completo, ano e turma
todas as peças do uniforme.

ORGANIZAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS:

a. Na entrada dos alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental deverão formar ﬁlas no pátio do colégio, nos
locais determinados, para oração inicial.

b. O horário de entrada deverá ser observado com rigor,
para todos os segmentos. No ensino fundamental Anos Finais e
ensino Médio, haverá tolerância de entrada de 10 minutos após
o sinal da primeira aula, atraso maior que 10 minutos, o aluno
entrará na segunda aula. Não haverá possibilidade de entrada
após a segunda aula. A partir da 4ª vez que o aluno chegar
atrasado (em cada bimestre), ele será encaminhado a estudo
dirigido junto a coordenação, a não ser por motivo médico.

c. Quando houver necessidade de sair mais cedo, os
alunos deverão trazer solicitação, por escrito, dos pais ou do
responsável legal. Se não houver autorização, os pais ou o
responsável legal, deverão ir buscar seus ﬁlhos pessoalmente.
Em nenhuma hipótese, fora do horário normal de saída, os
ﬁlhos serão entregues a terceiros, inclusive a parentes, moto
taxi, empresas de transporte de alunos, etc. Não serão aceitos
pedidos feitos por telefone para alunos da Educação Infantil e
Ensino Fundamental Anos Iniciais.

CELULARES/APARELHOS ELETRÔNICOS: é proibido
fazer uso ou manuseio de celulares e/ou aparelhos eletrônicos
durante as aulas ou outras atividades escolares. Em caso de
descumprimento, o aluno será encaminhado ao coordenador
e/ou diretor, juntamente com o aparelho, e serão tomadas as
medidas previstas em nosso regimento. Lembramos que a
orientação do colégio é para que os alunos não tragam esse
tipo de material, pois a escola não se responsabiliza em caso de
perda, dano ou extravio do mesmo.
IMPORTANTE: o manuseio desses objetos durante as
avaliações as anularão sem a possibilidade de qualquer
atividade substitutiva.
MEDICAÇÃO E SAÚDE:

a. Quando a criança estiver sob tratamento de saúde e
precisar tomar medicamentos, os mesmos deverão ser
entregues ao professor via agenda, com horário e receita
médica.

b. O aluno que estiver com problemas de saúde de pouca
gravidade será dispensado, mediante solicitação do
9
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responsável, apenas das aulas práticas de Educação Física,
ﬁcando sujeito a todas as outras obrigações da disciplina,
inclusive presença. Em casos, mais sérios, deverá ser entregue
atestado médico na secretaria da Escola, a ﬁm de que sejam
tomadas as medidas exigidas pela situação particular dos
envolvidos.
ÉTICA NA INTERNET: a tecnologia da informação não deve
ser utilizada para prejudicar ou ofender pessoas ou
instituições. Por isso, orientamos que as famílias acompanhem
o uso dos recursos da internet (e-mail, Twitter, Facebook,
Whatsapp, entre outras ferramentas), pois, em caso de
prejuízo, os pais ou responsáveis poderão responder civil e
criminalmente pelos danos provocados.
ASSIDUIDADE: é importante que o aluno seja assíduo e
pontual em todas as atividades escolares, evitando, sempre
que possível as saídas antecipadas. O aluno que chegar
atrasado terá uma tolerância de cinco (5) minutos para a
primeira aula. Caso ultrapasse esse tempo, poderá entrar
somente na segunda aula. Todos os atrasos serão registrados
pela escola por uma questão de organização e segurança; a
saída antecipada só será permitida com autorização por escrito
dos responsáveis ou mediante a presença deles.
ORIENTAÇÕES GERAIS ÀS FAMÍLIAS: estamos em um
espaço de convivência entre faixas etárias diversas, por isso é
fundamental que esta diversidade encontre um ambiente

acolhedor regido por princípios éticos, pelos quais devemos
respeitar a individualidade tendo em vista o convívio coletivo.
Devido a esta pluralidade, orientamos as famílias a não abordar
alunos e professores no intuito de resolver conﬂitos, pois esta
responsabilidade é institucional. As famílias que necessitarem
de atendimentos com professores, coordenação ou com outro
setor, deverão fazer um agendamento. Reforçamos a
importância do acesso diário ao nosso site para que possam
acompanhar o cotidiano dos seus ﬁlhos.
ROTINA: será estabelecida por cada uma das turmas,
estabelecendo propostas que convidem a ações coletivas, de
integração entre as crianças. Não será permitido: brinquedos
que sugiram a violência, jogos eletrônicos entre outros que não
atendam a proposta pedagógica; maquiagem: por não atender
às questões de segurança e higiene; skate, patins e bicicleta e
ou patinete.
ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS: de acordo com a rotina
estabelecida é de fundamental importância dedicar um tempo
para fortalecer a proposta de autonomia e conﬁança nos
pilares do hábito de estudo.
AGENDA ESCOLAR: é de uso obrigatório. Sendo um meio de
comunicação diária entre a Escola e a família, devendo ser
rubricada todos os dias pelos responsáveis. Solicitamos
atenção especial na primeira página de identiﬁcação da
criança: sendo fundamental que os dados sejam preenchidos
corretamente e mantidos sempre atualizados.
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ACHADOS E PERDIDOS: localiza se no setor dos inspetores
e guarita, onde os materiais encontrados permanecem
guardados durante um semestre, após este período são
destinadas para as Obras Assistenciais parceiras. Não nos
responsabilizamos por objetos esquecidos.
ANIVERSÁRIOS: é permitida a comemoração de
aniversários para crianças da Educação Infantil, às sextas
feiras a partir das 15h, como expressões que celebrem a vida,
sendo proibida a entrada de serviços terceirizados. Os serviços
de decoração são de responsabilidade dos pais. Esse
agendamento deve ser feito com o professor da turma. Para as
comemorações realizadas fora do ambiente escolar, o convite
pode ser entregue, via agenda, para toda a turma.
LANCHE: reiteramos a necessidade do lanche ser saudável,
durante toda a semana. Não há um dia especíﬁco para trazer
guloseimas ou comprar lanche na cantina, pois a preocupação
com a alimentação saudável deve ser constante, visto que
estamos construindo seus hábitos alimentares. Para isso
estratégias de incentivo serão criadas dentro da Rotina.

·Fornecer nomes, endereços, telefones e e-mails de
pais, educadores ou alunos; 
·Expressões ostensivas de namoro.

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS ALUNOS:
NÃO É PERMITIDO AOS ALUNOS:

·Entrar ou sair do Colégio e/ou de sala sem permissão
prévia;

·Ocupar-se nas aulas e nos espaços internos da escola
de materiais alheios ao processo pedagógico como baralhos,
canetas laser ou outros objetos não condizentes com as
atividades escolares;

·Trazer ou fazer uso de substâncias ilícitas como bebidas
alcoólicas, cigarros, entorpecentes ou outras nocivas à saúde;

·Realizar brincadeiras inadequadas que venham a
causar constrangimentos ou danos físicos e materiais;

·Promover ou organizar passeios, excursões,
campanhas, distribuição de panﬂetos, rifas, vender objetos ou
alimentos no Colégio sem autorização da direção;

·Recorrer a meios fraudulentos para benefício próprio ou
de terceiros. O aluno que durante as provas utilizar de meios
ilícitos terá a avaliação zerada sem possibilidade de realização
da 2ª chamada;

·Utilizar o nome do Colégio, educadores ou colegas sem
a devida permissão;

·Fornecer nomes, endereços, telefones e e-mails de
pais, educadores ou alunos;

·Expressões ostensivas de namoro.
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ACÕES EDUCATIVAS, PEDAGÓGICAS
E DISCIPLINARES:
O aluno que deixar de cumprir ou transgredir as
disposições contidas no Regimento Escolar, no Regulamento
interno e nas Orientações do Guia do Alunos ou, ainda, que
tiver atitudes incompatíveis com o ambiente escolar ﬁcará
sujeito às seguintes ações (deﬁnidas pela escola conforme
situação):

·Orientação verbal;

·Advertência escrita (registro através do site do
colégio);

·Advertência escrita com convocação dos pais para
comparecimento no Colégio;

·Ações pedagógicas (atividades de orientações dirigidas
pelo professor de apoio);

·Afastamento de sala de aula com atividades dirigidas;

·Compromisso disciplinar com ciência dos responsáveis
e do aluno. Esgotadas as possibilidades no âmbito do
estabelecimento de ensino, o aluno será encaminhado ao
conselho tutelar, quando criança ou adolescente, para tomada
de providencias cabível.

·Em respeito à privacidade e ao sigilo assumidos pelo
colégio, não forneceremos nomes, endereços, e-mails,
telefones de familiares, educadores.


·Acolhida: as famílias terão a oportunidade de
acompanhar essa vivência escolar do seu ﬁlho, na primeira
quinzena de aula, conhecendo a proposta através da
professora e ao longo do ano junto dos professores e equipe
técnica. Caso seu ﬁlho esteja iniciando a vida escolar, alguns
aspectos são importantes:

·Choro: é uma forma da criança expressar seu
desagrado diante de algo que a incomoda, para enfrentar
essa fase é importante ser paciente e acreditar que é o
melhor a ser feito, pois a criança ﬁcará bem.

·Objetos de apego: muitas vezes trazer algo que faz
parte da rotina de casa para a rotina da escola, traz grande
leveza ao processo, aos poucos esses objetos são deixados
de lado. Identiﬁcar esses objetos é necessário para evitar
trocas.

·É desejável que o acompanhante seja o mesmo durante
toda a adaptação, para que esses elos da família com a Escola
possam ser fortalecidos. Ter segurança e transmitir à criança
nesse momento é fundamental, por isso não leve dúvidas para
casa, esclareça com a professora ou com a equipe técnica.

·Garanta na mochila trocas de roupas, fraldas e outros
itens de uso na rotina. A professora fará as orientações para
melhor adequação.

·Situações adversas: mordidas, beliscões, puxões, até
11
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mesmo desentendimentos, podem machucar e causar dor,
mas por encontrarem se na fase de experimentação de mundo
não compreendem que “não precisa ser ofendendo”, portanto
é inevitável que situações como essas aconteçam. Garantimos,
que a professora e os educadores estarão atentos, intervindo
sempre que necessário e fazendo as devidas orientações,
assim como informando via agenda e na saída dos alunos as
devidas providências.

INFORMEM-SE!
Telefone
Home page
Fan page
Canal

(17) 3524 9050
www.colegiao.com.br
www.facebook.com/colegiao
www.youtube.com/canalcolegiao
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Direção: Walter M. Aiello.
Coord. Ed. Infantil e Ens. Fund I: Miriam G. Pereira.
Coord. Ens. Fund II e Ens. Médio: Ana Cláudia Durante.
Secretária Escolar: Cristina dos Reis.

