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Com alegria acolhemos todos para mais um ano de aprendizado e convivências sob o olhar 

carinhoso da Bem Aventurada Me. Rita Amada de Jesus e da proteção de nossos patronos Jesus Maria 

José. Que todo o aprendizado seja permeado de conhecimento e valores, de forma que cada educando 

descubra a importância de desenvolver “ASAS E RAÍZES”, como nos disse o Papa Francisco, ou seja, 

ousar e, ao mesmo tempo, ter bases sólidas e seguras. 

Este manual é um instrumento de informação e orientação aos nossos alunos, a fim de 

promover a responsabilidade, dinamismo e o compromisso com sua vida escolar. Este vem também a 

auxiliar às famílias para o bom entendimento das normas estabelecidas para o bem conviver comum. 

 Temos como objetivo apresentar de forma clara e prática, a organização e o funcionamento da 

escola. Serão abordados pontos fundamentais como autonomia, disciplina, respeito,  superação e 

práticas, questões fundamentais para que cada um possa se desenvolver em conhecimento, mas, 

sobretudo, como seres humanos completos, dotados de princípios e valores, prontos para exercer a 

cidadania. 

.  

 Para 2018 

EQUIPE GESTORA 

Direção: 

Responsável geral pelo Colégio: Ir. Lusiane Urquisa 

Diretora Pedagógica: Janete Maria Pegoraro Scherer 

 

Gestores Pedagógicos: 

*Coordenadora Matutino: 5º ano e Ens. Fundamental II 

Andriele Roberta. C. Rodrigues  

*Coordenadora Vespertino: Educação Infantil e Ensino Fundamental I:  

Maria Alda dos Santos Silva 

*Coordenadora de Eventos: Maria Aparecida Curado Gabe   

*Orientação Educacional Vespertino: Lucimara Schuster Marchioretto  

 

Secretária Escolar 

Dália Fernanda G. Silva – Matutino e Vespertino. 
  

 

 

 



CURSOS OFERECIDOS 

 

I - Educação Infantil, de organização anual, pode estruturar-se da seguinte forma: 

Educação Infantil/creche: para crianças de 01 a 03 anos; 

Mini maternal – para crianças que completam 01 (um) anos até 31 de março do ano letivo; 

Maternal – para crianças que completam 02 (dois) anos até 31 de março do ano letivo; 

Infantil I – para crianças que completam 03 (três) anos até 31 de março do ano letivo; 

Infantil II – para crianças que completam 04 (quatro) anos até 31 de março do ano letivo; 

Infantil III – para crianças que completam 05 (cinco) anos até 31 de março do ano letivo; 

II - ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ao 9º Ano. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Administrativo: Secretaria/RH/Financeiro: 

Matutino 07h30min às 12h.  -  Vespertino: 13h15min às 17h30min. 

 

AULAS MATUTINO  

Entrada/saída:  07h às11h30m  - 5º ao 9º ano 

 

AULAS VESPERTINO  
Entrada/Saída: 13h às 17h30min    - Ensino Fundamental I    

Entrada/Saída: 13h15m às 17h15min – Educação Infantil  

             

As aulas Projeto Mind Makers, de Ed. Física, Esporte e natação poderão ocorrer no contra turno 

(observar horário). Para evitar movimentação imprópria nas dependências da escola solicitamos que seja 

observado o horário de chegada e saída das aulas do contra turno. Quando o aluno precisar chegar antes do 

horário da aula, este deverá esperar na recepção ou na biblioteca até o início da mesma. 

 

UNIFORMES  

Uniformes: Adquiridos em Mundo Mágico Enxovais,  localizado à Rua 02, nº 747, Bairro Operário  

Fone: 3468-2979 ao lado da “Creme Mel” Sorveteria. 

(Em toda atividade escolar o aluno deverá usar uniforme) 

Modelo padronizado REDE JMJ, sem alterações e detalhes. 

*Camiseta branca ou azul-marinho;              

*Calça ou bermuda tactel; legging azul-marinho 

*(até o 5º ano) short-saia azul-marinho;      

*Agasalho azul (para dias de frio); 

*Calçados: tênis, sapato, sapatilha, sandália (não será permitido o uso de calçado com salto, chinelo, bota e tênis 

com rodinhas). *Chinelo somente na Ed. Infantil. 

 

Uniforme de Ed. Física/natação/futsal – Padrão da escola.  

*Camiseta, short ou leggig - (conferir detalhes com prof. Edilson)  

*Natação: Feminino/maiô.  Masculino/ sunga ou bermuda própria.  

*Futsal: Camiseta, short ou leggig - (conferir com Prof. Alexandre) 

 

NORMAS PARA ATRASOS E ENTRADA NO SEGUNDO HORÁRIO 

  

* MATUTINO: (Fundamental – 5º ao 9º ano): O portão de entrada será aberto as 06h45min e fechará 

pontualmente às 07h, portanto é importante que nesse horário, os alunos  já estejam  dentro da escola para 

participar do momento de oração  e momento cívico.  Não haverá tolerância para atrasos. Nesses casos, os 

alunos deverão justificar seu atraso, assinar a ocorrência e aguardar na recepção até o sinal para a segunda aula. 

No entanto, é importante destacar que: 

 

No primeiro atraso, o aluno apenas aguarda na recepção. Se houver um segundo atraso, os pais 

serão comunicados por telefone e terão que justificar tal atraso. No terceiro atraso, o aluno só entrará se vier 

acompanhado de um dos pais ou responsável que deverá assinar a advertência por atrasos consecutivos. 

 

 



VESPERTINO: 

 

* FUNDAMENTAL I: Os alunos do 1º ao 4º ano deverão entrar pelo portão principal que será aberto as 13h e 

fechado às 13h20min.  Os alunos devem aguardar suas professoras no pátio para a oração de entrada (às 

13h10min) e estas, conduzirão os alunos até as salas de aulas.  

 

*EDUCAÇÃO INFANTIL: As crianças entrarão pelo portão lateral (Rua 9) que dá acesso direto à Educação 

Infantil e será aberto às 13h15min e fechado às 13h30min; Os pais poderão deixar seus filhos  com as 

professoras ou monitoras  nas portas das salas, não serão permitidos  adentrar à sala de aulas; Tanto para a 

Educação Infantil, quanto para o Fundamental I, a tolerância para atraso é de 15 minutos e os pais ou 

responsáveis deverão deixar a criança na recepção justificando seu atraso. 

  

NORMAS PARA SAÍDA 

  

*MATUTINO -  O horário de saída dos alunos do 5º ao 9º ano é as 11h30min.  

 

*VESPERTINO 

FUNDAMENTAL I - O horário de saída dos alunos do 1º ao 4º ano é às 17h30min. Os pais deverão aguardar 

seus filhos no portão principal. Caso seja necessário buscá-los antes desse horário, os pais deverão dirigir-se à 

recepção e aguardar que tragam o aluno.   

 

*EDUCAÇÃO INFANTIL - O portão será aberto às 17h15min para que os pais busquem seus filhos nas salas 

ou no parquinho e fechado às 17h30min. Depois de fechado o portão da Educação Infantil, os pais deverão se 

dirigir ao portão principal para pegar seus filhos que estarão sob os cuidados das monitoras. 

 

MATERIAL A SER ENTREGUE AOS ALUNOS: Quando for necessário que seja entregue ao aluno 

qualquer material, seja dinheiro, remédio, livros entre outros os mesmos deverão ser entregues na recepção da 

escola e entregaremos ao aluno, no caso de buquê de flores (presentes, cestas de café entre outros) esses 

permanecerão na recepção da escola e na saída do turno o aluno deverá comparecer a recepção para pegar. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
                    

                                                                                                                                            

                                                                                                        PAIXÃO POR EDUCAR 

 

 

A Coleção RCE é sintonizada com os marcos legais da educação nacional e com os desafios propostos 

para uma formação integral do ser humano. Esta parceria do Colégio JMJ é porque acreditamos na construção 

do conhecimento reflexivo, crítico, ético e fundamentado no empreendimento individual e coletivo. 

As atividades do livro são organizadas em forma de uma sequência metodológica que envolve os alunos 

na apropriação dos conteúdos e na construção do conhecimento. Favorece o desenvolvimento de habilidades e 

competências a partir de situações-problema contextualizadas, o uso de diferentes linguagens e a ação do aluno 

como protagonista de sua aprendizagem. Dessa forma, os vários componentes curriculares dialogam entre si 

formando uma teia de conhecimentos significativos para a vida e para a continuidade dos estudos acadêmicos, 

pois os alunos desenvolvem habilidades para aprender com autonomia. 

A proposta é que os conteúdos sejam colocados a serviço da compreensão e da reorganização da 

realidade, possibilitando a cada aluno o acesso ao suporte didático necessário para que ele avance, conheça 

mais, entenda melhor seus pares e amplie o conhecimento de mundo e o campo de visualização das soluções 

para sua vida. 

O aluno é incentivado a pesquisar, formar de hipóteses, buscar informações, comunicar-se, argumentar, 

compreender e agir. Enfrentar problemas de diferentes natureza, participar socialmente de sua comunidade de 

forma prática e solidária, ser capaz de elaborar críticas e propostas, fazer escolhas e proposições, tomar gosto 

pelo conhecimento e adquirir uma atitude permanente de aprendizado. 

 

 

 



*Livros - Coleção RCE - Informamos que a partir de 2018 os Livros não serão mais entregues pelo Colégio 

devido questões logísticas. A Brasil Escolar Papelaria será responsável pelo fornecimento dos mesmos, 

exclusivamente aos nossos alunos, em parceria e franquia com RCE/KROTON.  

3468-1937-  Av. Norberto Schwantes, 510 – Centro.  

 

MATERIAL DIDÁTICO - LIVROS POR SEGMENTO E ANO 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Mini maternal Não tem material impresso 

Maternal Agenda escolar 

Livro interdisciplinar (Vol. I primeiro semestre - Vol. II segundo semestre )  

Infantil I Agenda escolar 

Livro interdisciplinar (Vol. I primeiro semestre - Vol. II segundo semestre)  

Infantil II Agenda Escolar 

Livro interdisciplinar (Vol. I primeiro semestre - Vol. II segundo semestre)   

Ensino Religioso - A Vida e o Sagrado - Volume único) 

Infantil III Agenda escolar 

Livro interdisciplinar (Vol. I primeiro semestre - Vol. II segundo semestre)   

Ensino Religioso - A Vida e o Sagrado - Volume único) 
 

ENSINO FUNDAMENTAL  
 

1º Ano Agenda Escolar. 

Coleção - Letramento e Alfabetização, Alfabetização Matemática, 

Letramento Interdisciplinar: Ciências, Geografia e História; 
Inglês, Ensino Religioso - A Vida e o Sagrado - Volume Único) 

2º Ano Agenda Escolar 

Coleção - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Ensino 

Religioso - A Vida e o Sagrado - Volume Único),  Educação Musical - somente Volume 1) 

Filosofia – Educação para o Pensar: 

Nº 01-  Do Desejo e da  Felicidade (Para o 1º Trimestre) 

Nº 02 - Das Sensações e da Percepção (Para o 2º Trimestre) 

Nº 03 - Da Ética do Cuidado (Para o 3º Trimestre) 

3º Ano Agenda Escolar 

Coleção - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Ensino 

Religioso - A Vida e o Sagrado - Volume Único), Educação Musical - somente Volume 2) 

Filosofia – Educação para o Pensar: 

Nº 01-  Do Desejo e da  Felicidade (Para o 1º Trimestre) 

Nº 02 - Das Sensações e da Percepção (Para o 2º Trimestre) 

Nº 03 - Da Ética do Cuidado (Para o 3º Trimestre) 

4º Ano Agenda Escolar 

Coleção - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Ensino 

Religioso - A Vida e o Sagrado - Volume Único) 

Filosofia – Educação para o Pensar: 

Nº 01-  Do Desejo e da  Felicidade (Para o 1º Trimestre) 

Nº 03 - Da Ética do Cuidado (Para o 2º Trimestre) 

Nº 05 - Do Amor e da Amizade (Para o 3º Trimestre) 

5º Ano Agenda Escolar 

Coleção - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Ensino 

Religioso - A Vida e o Sagrado - Volume Único) 

Filosofia – Educação para o Pensar: 

Nº 01-  Do Desejo e da  Felicidade (Para o 1º Trimestre) 

Nº 03 - Da Ética do Cuidado (Para o 2º Trimestre) 

Nº 05 - Do Amor e da Amizade (Para o 3º Trimestre) 

6º Ano  Agenda Escolar 

Coleção - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Arte, 

Produção de Textos.  

Filosofia – Educação para o Pensar: 

Nº 05 - do amor e da amizade (Para o 1º Trimestre) 

Nº 07 - Da Tolerância e do Respeito (Para o 2º Trimestre) 

Nº 14 - Da Filosofia e da Dúvida (Para o 3º Trimestre) 



7º Ano Agenda Escolar 

Coleção - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Arte, 

Produção de Textos. 

Filosofia – Educação para o Pensar: 

Nº 05 - Do amor e da amizade (Para o 1º Trimestre) 

Nº 07 - Da Tolerância e do Respeito (Para o 2º Trimestre) 

Nº 14 - Da Filosofia e da Dúvida (Para o 3º Trimestre) 

8º Ano Agenda Escolar 

Coleção - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Arte, 

Produção de Textos. 

Filosofia – Educação para o Pensar: 

Nº 18 - Da Verdade e da Interpretação (Para o 1º Trimestre) 

Nº 20 - Da Tradição e da Diversidade Cultural (Para o 2º Trimestre) 

Nº 26 - Da Consciência e da Intenção (Para o 3º Trimestre) 

9º Ano Agenda Escolar 

Coleção - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Arte, 

Produção de Textos. 

Filosofia – Educação para o Pensar: 

Nº 22 - Da Verdade e Validade (Para o 1º Trimestre) 

Nº 34 - Da Ideologia e da Alienação (Para o 2º Trimestre) 

Nº 35 - Da Liberdade e da Autonomia (Para o 3º Trimestre) 

 

 LITERATURA PARA CADA TRIMESTRE / 2018.  
Os livros abaixo relacionados correspondem à disciplina de Língua Portuguesa ficando a critério da 

família a forma de adquiri-los. O importante é que a cada trimestre o aluno esteja de posse do livro 

especificado. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL  

Trimestre  1º ANO 

1º T Livro: O cabelo da Lelê      Autor: Valéria Belem    Editora: Ibep Nacional 

2º T Livro: Cada um com seu jeito, cada jeito é de um  -  Autora: Lucimar Rosa  Dias  -   Editora: Alvorada 

3º T Livro: O menino marrom   -     Autor: Ziraldo   -    Editora: Melhoramentos 

Trimestre  2º ANO 

1º T Livro: A Viagem de Tamar - A tartaruga-verde do mar - Autor: Raquel L. de Abreu  -  Editora: Lê 

2º T Livro: O rio e a cidade dos homens -     Autora: Regina Siguemoto  -   Editora: Formato 

3º T Livro: O fantástico Mistério de Feiurinha    Autor: Pedro Bandeira -   Editora: Moderna 

Trimestre  3º ANO 

1º T Livro: Amigos do peito    -     Autor: Cláudio Thebas -   Editora: Formato  

2º T Livro: Pedrinho dá o grito  - Autores: Ana Cecília Carvalho e Robinson D. dos Reis  -  Editora: Formato  

3º T Livro: Diário da Julieta – As histórias mais secretas da Menina Maluquinha - Autor: Ziraldo - Editora Globo  

Trimestre  4º ANO 

1º T Livro: Para Recordar  - Autora:  Daniela Moura         Editora: Pandorga 

2º T Livro: Reinações de Narizinho    -       Autor: Monteiro Lobato   -   Editora: Globo 
3º T Livro: Malala, a menina que queria ir para a escola  -  Autora:  Adriana Carranca    Editora: Companhia das Letrinhas  

Trimestre  5º ANO 

1º T Livro: Reinações de Narizinho   -        Autor: Monteiro Lobato   -                            Editora: Globo 

2º T Livro: Crianças como você     -           Autores: Barnalas e Anabil Kindersley -      Editora: Ática 

3º T Livro: O menino sem imaginação  -    Autor: Carlos Eduardo Novaes   -                 Editora: Ática 

 

TRIMESTRE  6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

1º T Livro: Família On line 
Autora: Isabel Vieira 
Editora: Moderna 

Livro: O menino que vendia 
palavras 
Autor: Ignácio de L. Brandão 
Editora: Objetiva 

Livro: Vidas secas 
Autor: Graciliano Ramos 
Editora: Record 

Livro: Dom Casmurro 
Autor: Machado de Assis 
Editora: Moderna 

2º T Livro: A terra dos meninos 
pelados  
Autor: Graciliano Ramos 
Editora: Record 

Livro:  Meio Ambiente – E eu 
com isso? 
Autor: Nurit Bensusan  
Editora: Petrópoles 

Livro: O velho que acordou 
menino 
Autor: Rubem Alves 
Editora: Planeta 

Livro: Iracema 
Autor: José de Alencar 
Editora: Best Bolso 

3º T Livro: O menino e o rio 
Autor: Ângelo Machado 
Editora: Lê 

Livro: Meu pé de Laranja Lima 
Autor: José  M. Vasconcelos  
Editora: Melhoramentos  

Livro: Os dias lindos 
Autor: Carlos Drumond de 
Andrade - Editora: Record 

Livro: A arte de ser leve 
Autora: Leila Ferreira 
Editora: Globo 



COMUNICAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA 

  

A comunicação na escola acontece por meio de instrumentos oficiais como circulares, boletins, 

informativos e de instrumentos elaborados pelos próprios alunos, sob a orientação dos educadores, 

como também pelas redes sociais: site e facebook. 

 

AGENDA: De uso obrigatório, é utilizado como parte integrante da organização do trabalho da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental e como instrumento de comunicação entre escola e pais, 

como também para acompanhar o planejamento das diversas atividades escolares do aluno. A agenda 

deve ser assinada pelos pais e responsáveis sempre que contiver bilhetes e/ou recados.  

 

CIRCULARES E COMUNICADOS DOS EDUCADORES: As circulares enviadas pelo Colégio aos pais 

são protocoladas mediante “comprovante-ciência” do responsável e devem ser devolvidas em 24 

horas. 

 

 
REUNIÃO DE PAIS E PLANTÕES PARA ENTREGA DE NOTAS E PARECERES PEDAGÓGICOS 

 As reuniões de pais e plantões para entrega de notas e pareceres são convocadas pela Direção 

ou Coordenação Pedagógica, por meio de bilhetes, seja para a apresentação da equipe e das propostas 

de trabalho no início de cada ano letivo, seja para a discussão e reflexão sobre temas educacionais 

(reuniões temáticas, cerimônias) ou para os encontros com os professores de cada turma. É realizado o 

Plantão de Professores trimestralmente, para que os responsáveis tenham a possibilidade de conversar 

com os docentes de seus filhos sobre o andamento do ano escolar, resultados e pareceres do aluno. 

Sempre que considerar necessário e oportuno a família poderá e deverá procurar a escola para a 

resolução de situações específicas, tomar ciência de questões pertinentes bem como sugerir propostas 

de melhorias do processo educativo. “Família e escola, parceria necessária para uma educação de 

qualidade.” 

 

Solicitamos manter atualizados os endereços eletrônicos bem como todos os dados de 

contato. Isso é fundamental para a segurança de seu filho e organização interna da escola. 

 

 

SITE DO COLÉGIO E FACEBOOK - www.colegiojesusmariajose.org.br 

 

Para aumentar a eficiência do trabalho interno e do atendimento aos nossos alunos, famílias e 

comunidade, bem como dar visibilidade às atividades educacionais, disponibilizamos no site e 

facebook da escola informações periódicas sobre nossos trabalhos. Informamos nele semanalmente 

sobre nossa rotina escolar. Neles você encontra informações tais como: História do Instituto, 

comunicados, Calendários, Eventos, Horários, Projetos. São importantes ferramentas de informação 

sobre tudo o que acontece na escola.  

 

 SEGURANÇA E BEM-ESTAR 

 

  Visando garantir a integridade física de nossos alunos, o Colégio Jesus Maria  oferece desde de 

2015 o seguro Educacional, que garante o pagamento de despesas médico hospitalares e odontológicas 

(decorrentes de acidente pessoal coberto), para os alunos.  Para o ano de 2018 o seguro Educacional 

cobrirá também desemprego e óbito do responsável financeiro, garantindo ao educando a conclusão da 

Educação Básica nos segmentos ofertados pelo colégio. 

 

 

 

 

http://www.colegiojesusmariajose.org.br/


 NORMAS INTERNAS 

É direito do aluno: 

* Respeito à sua dignidade como pessoa, independente de seu grupo social, etnia, nacionalidade e 

convicção religiosa, política ou filosófica; 

* Aprendizagem de diferentes formas respeitando o tempo próprio de cada indivíduo procurando 

maneiras diversificadas de comunicar seus conteúdos para alcançar a aprendizagem; 

*Aprendizagem significativa para envolver o educando como um todo abrangendo suas ideias, 

necessidades, sentimentos e espiritualidade; 

*Aprendizagem relacionada ao mundo do conhecimento, espaços e vivências do sujeito aprendente; 

*Desenvolvimento da competência de leitura e escrita para se comunicar de diferentes formas e 

linguagens no meio em que está inserido; 

*Formação de indivíduos socialmente justos e solidários, comprometidos com os problemas dos outros 

e da sociedade dotados de atitudes de serviço, diálogo e engajados na defesa dos direitos humanos e na 

preservação ambiental; 

*Participação nas instituições escolares de caráter educacional; 

*Exercício da função de Representante de Turma, quando for o caso; 

*Oportunidade para participar de promoções sociais, culturais, religiosas e desportivas; 

*Utilização das instalações físicas e dos equipamentos do estabelecimento, desde que devidamente 

autorizado; 

*Receber suas tarefas e trabalhos corrigidos e avaliados. 

*Ser orientado em suas dificuldades; 

*Ser ouvido em suas queixas ou reclamações; 

*Fazer perguntas que julgar convenientes para seu melhor esclarecimento, educadamente e sem 

atrapalhar a aula; 

*Ser ouvido em suas reivindicações e sugestões por quem de direito e, se for problema da classe, que 

haja consenso; 

 

É dever do aluno: 

*Chegar pontualmente ao Estabelecimento e ser assíduo em suas obrigações;  

*Tratar com cordialidade e respeito a equipe diretiva, professores, colegas, funcionários e visitantes; 

*Apresentar-se devidamente uniformizado, conforme determinações; 

*Apresentar-se às aulas com as lições e exercícios devidamente preparados; 

*Acatar a autoridade da Direção, dos professores e funcionários do estabelecimento; 

*Apresentar-se para as aulas com os livros e materiais exigidos, limpos e em ordem; 

*Comparecer as atividades extraclasses, reuniões culturais, excursões da mesma natureza para as quais 

for convocado; 

*Participar das comemorações cívicas e religiosas; 

*Indenizar pelo prejuízo quando causar danos materiais ao estabelecimento e objetos de propriedades 

de colegas, funcionários e professores, devendo, o pai responsabilizar-se quando tratar-se de aluno 

menor; 

*Zelar pela conservação e asseio do prédio, do material escolar e de todo o material que for de uso 

coletivo; 

*Devolver, a tempo, os livros ou qualquer material que lhe tenha sido emprestado por qualquer setor 

do Estabelecimento; 

*Portar-se convenientemente em todas as dependências do estabelecimento e fora do mesmo quando o 

estiver representando-o. 

*Usar de honestidade na execução de provas e outras atividades escolares; 

*Participar com interesse de todos os trabalhos, solenidades e eventos escolares; 

*Justificar sua ausência quando solicitado; 

*Aguardar o professor em sala. Não sair para os corredores e portas da sala nas trocas de professores; 

*Fazer chegar às mãos dos pais ou responsáveis as circulares, comunicados e informativos 

encaminhados pela escola; 

*Trazer diariamente a agenda; 

*Fazer diariamente as tarefas escolares; 



É vedado ao aluno: 
 

* Afastar-se da própria sala entre uma aula e outra; 

* Atrapalhar e tumultuar a aula com conversas, bolinhas de papel, vaias, batucadas, gritos, vocabulário 

impróprio, bilhetes e outros recursos inconvenientes para o ambiente de aprendizagem; 

*Ausentar-se do colégio sem que esteja devidamente autorizado pela família e pela escola por escrito; 

* “Colar” durante qualquer avaliação ou usar de fraude no processo ensino-aprendizagem. O aluno que 

estiver colando ou colaborando com a cola terá a prova anulada; 

* O aluno não pode portar telefone celular ou outros objetos não pertinentes à prova; 

*Comer ou mascar chicletes durante as aulas; 

*Ligar para os pais ou responsáveis, sem autorização da Orientação Coordenação ou Direção, 

solicitando que venham buscá-lo antes do horário; 

*Convidar pessoas alheias a entrar nas dependências do colégio; 

*Entrar em luta corporal ou agressão com qualquer pessoa no ambiente escolar ou fora dele, em 

atividades promovidas pelo colégio; 

*Esperar os pais no horário de saída, fora das dependências do colégio; 

*Fazer uso de sandálias de dedo, roupas curtas, bonés, gorros ou toucas nas dependências do colégio 

ou em atividades promovidas pelo colégio fora do ambiente escolar; 

*Fotografar ou filmar atividades do colégio sem autorização prévia do coordenador, orientador ou 

diretora; 

*Postar fotos, vídeos ou similares na Internet, utilizando qualquer tipo de imagens das atividades 

escolares, salvo quando houver autorização explícita da Direção; 

*Praticar qualquer outro ato que desrespeite as normas de boa convivência e de funcionamento das 

atividades escolares; 

*Programar e realizar festas, passeios ou viagens, usando o nome do colégio, sem autorização explícita 

da Direção; 

*Trazer bolas e fazer uso delas sem autorização de professores ou da Orientação; 

*Utilizar telefone celular ou outros objetos eletrônicos em horário de aula (e mantê-lo sob a carteira ou 

ligado). 

*Pregação de ideologias contrárias à filosofia do Estabelecimento ou da legislação vigente;  

*Promoção de movimento de ausência coletiva ou de desordem;  

*Promover sem autorização da Direção, coletas, rifas, subscrições de qualquer espécie;  

*Portar objetos perigosos, substâncias químicas ou outras que produzam dependência física ou 

psíquica;  

*Trazer para o Estabelecimento objetos, joias de valor ou importância elevada em moeda; visto que o 

Estabelecimento não se responsabiliza por eventuais desvios;  

*Entrar em classe ou dela sair sem autorização do professor;  

*Ocupar-se durante as aulas com trabalhos estranhos a elas;  

*Participar, sob qualquer forma, de movimento de desprestígio às autoridades constituídas, ao Hino e 

Símbolos Nacionais e Religiosos;  

*Discriminar colegas, professores e funcionários com atitudes ou palavras bem como utilizar a prática 

de Bullying;  

 

OBS: No caso de transgressão das normas contidas no Regimento, o educando do ensino fundamental 

e ensino médio está sujeito às seguintes medidas educativas:  

 

I - Advertência oral;  

II - Advertência escrita;  

III - Suspensão temporária de até 3 (três) dias das atividades escolares;  

IV - Transferência por inadaptação ao Regimento Escolar.  

 

 

 

 

 



NORMAS PARA USO DA BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

  

*Deveres do usuário da Biblioteca: 

  

· Zelar pelo bom estado de conservação do acervo; 

· Manter a postura adequada no recinto; 

· Indenizar os danos causados no local; 

· Manter a disposição do mobiliário no espaço; 

· Devolver os livros no prazo máximo previsto. 

 

 *A entrada do educando será permitida: 

  

· Com a presença ou solicitação do professor responsável pela aula; 

· Em horário alternativo quando o aluno precisar e a mesma estiver  disponível sem uso dos alunos do 

turno contrário ao seu; 

· Com autorização da Coordenação/Orientação em horário alternativo; 

· No horário do intervalo, com a presença do responsável pela biblioteca; 

· Desde que não porte alimentos ou bebidas. 

  

* Deveres do usuário do laboratório de informática 
 

· Zelar pelo bom estado de conservação dos computadores e demais equipamentos; 

· Não entrar com alimentos ou bebidas; 

· Manter a postura adequada no recinto; 

· Indenizar os danos causados no local; 

· Manter a disposição do mobiliário no espaço; 

· Não acessar sites pornográficos ou suspeitos, evitando a distorção  do uso deste ferramenta de estudo 

e a manifestação de vírus; 

· Não alterar as configurações padrões dos computadores; 

· Antes de sair, salvar os trabalhos, dar LOGOFF no computador e arrumar a cadeira; 

  

· A entrada do educando será permitida: 

· Com a presença do professor responsável pela aula; 

· Com autorização da Coordenação/Orientação em horário alternativo; 

  

 

AVALIAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

Na Educação Infantil o acompanhamento é feito de forma global e contínua, mediante 

observação do comportamento da criança em função de seu desenvolvimento biopsicossocial e 

cultural. O resultado da avaliação do desenvolvimento do educando é expresso em,  ficha individual e 

portfólio a ser apresentado, trimestralmente, aos seus responsáveis.  

Na Educação Infantil, o educando é promovido, automaticamente ao final do ano letivo. Para 

os educandos de 4 e 5 cinco anos é exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total 

de horas (de acordo com o art. 30 – item IV da Lei 9394/96 alterado em 04/04/13).  

  

Semanalmente as atividades são desenvolvidas visando a construção do conhecimento, 

trabalhando de forma global vivências e conteúdos que venham ampliar e enriquecer na criança os 

recursos de expressão e compreensão, ampliando o vocabulário e a compreensão de mundo:  

Alfabetização/letramento, o eu, o outro, o nós / corpo, gestos, movimento / escrita, fala, imaginação, 

traços, sons, cores, imagens / espaços, tempos, quantidades / higiene, saúde, natureza / relações, 

transformações. 

Atividades planejadas diariamente, com conteúdo e ludicidade, através de metodologias, 

espaços e materiais que propiciem o aprendizado de forma gradativa e sequencial, respeitando a faixa 

etária e desenvolvimento da criança.  



Serão utilizados todos os espaços da escola (sala de aula, pátio interno e externo, circuito 

psicomotor, parque, quadra de areia, espaço arborizado, piscina, biblioteca, auditório, quadra 

poliesportiva, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de psicomotricidade, 

brinquedoteca, cozinha experimental) de forma a propiciar o desenvolvimento psicomotor, emocional 

e espiritual; a socialização, autocuidado, autonomia, linguagem, oralidade, escrita e um infinito 

universo de trocas e saberes específicos do mundo infantil da criança que ensina e aprende.  
 

 

AVALIAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL  

  

Avaliação do aproveitamento escolar é realizada trimestralmente pelo professor, por intermédio 

de provas, exercícios, testes, trabalhos e outras atividades de cunho pedagógico. Realização de 

Simulados, simuladinhos e Avaliação Institucional. A composição da Média será somatória sendo 

realizados testes individuais igual a 70% do total da média e no mínimo 01 trabalho/pesquisa, etc. 

igual a 30% do total da média em cada componente curricular.  

O aluno que, por motivo justo, faltar a alguma avaliação tem direito a realizá-la posteriormente, 

mediante preenchimento de requerimento próprio com a devida justificativa e atestado e pagamento de 

taxa de R$ 50,00 (sem atestado médico) e R$ 25,00 (com atestado médico) em segunda chamada com 

data pré-estabelecida no calendário escolar e deferimento da Coordenação.  

 
  

PROARCE  

 

A Avaliação Institucional se dá por meio da aplicação de uma prova externa com foco na 

melhoria da educação, aprimorando os aspectos inerentes a todo processo educativo. 

A Avaliação Institucional focaliza as competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos e 

analisa as condições em que o ensino foi realizado e possibilita à escola o entendimento dos fatores 

que influenciam o desempenho dos alunos agregando valores à aprendizagem. Faz um mapeamento 

dos processos que influenciam a aprendizagem dos alunos, por meio de cálculos de indicadores em 

diversas dimensões. Os dados coletados sobre essas condições permitem a construção e análise de 

indicadores relativos à organização e à gestão da escola, ao ensino e à aprendizagem em todo o 

contexto escolar de forma individual e coletiva. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

A proposta pedagógica do Colégio é sociointeracionista e o material trabalha a educação para o 

pensar. Isso significa que o educando vivencia experiências, constrói o conhecimento e relaciona seu 

aprendizado na prática com a teoria. 

Uma das vantagens dessa proposta é que as aulas são interativas e dinâmicas e enfatizam os 

valores humanos universais, além de abordar  os conteúdos com foco na formação integral dos alunos, 

próprio da perspectiva contemporânea de educação.  

As aulas têm o apoio de recurso digitail, como laboratório de informática, lousa interativa, data 

show, programa Mind Makers. Os educandos também fazem uso do laboratório de ciências 

brinquedoteca, cozinha experimental, piscina quadra poliesportiva e capela. 

O Colégio proporciona, ainda, aulas de pensamento computacional através do Projeto Mind 

Makers 1º ao 5º ano e opcional para o Fundamental II); aulas de iniciação musical, além de atividades 

físicas como, futebol, futsal, natação, vôlei, handball e basquete; passeios pedagógicos, aulas de campo 

e encontros de vivência espirtual  também fazem parte da rotina escolar de nossos educandos. 

  



ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

  

O Serviço de Orientação Educacional na escola participa do processo de integração escola-

família-comunidade.  Organiza e mantém atualizados os dados individuais dos educandos e o perfil 

das classes, procura mediar os conflitos, assessora o trabalho docente, informando os professores 

quanto às peculiaridades do comportamento dos alunos e acompanhando o processo de avaliação e 

recuperação; mantém contato com os responsáveis pelo educando, em reunião ou de forma individual, 

dando-lhes conhecimento sobre a aprendizagem ou outras dificuldades dos educandos orientando-os 

quanto a prováveis soluções. 

O Serviço de Orientação Educacional trabalha em conjunto com a Coordenação Pedagógica e 

Direção a fim de proporcionar aos educandos a superação de suas dificuldades e o desenvolvimento 

pleno de suas habilidades. 

 

NORMAS PARA ANIVERSÁRIOS NO PERÍODO VESPERTINO 

  Os aniversários deverão ser agendados na recepção e comunicado aos professores com uma 

semana de antecedência. Só será agendado um aniversário (por dia) em cada turma, sempre na sexta-

feira, no horário das 15h às 15h30min. Não será enviado convite para os coleguinhas e não será feita 

decoração na sala. 

· Além da turma, poderão participar familiares mais próximos (pais, irmãos, avós) em número máximo 

de 5 (cinco) pessoas;  

 · O lanche poderá conter os seguintes elementos: bolo, cachorro-quente, pão-de-queijo, salgadinho, 

docinhos, pipoca, suco; 

· Os pais devem providenciar, além da comida, os materiais necessários, como: toalhas de mesa 

pratos, copos, talheres e guardanapos;  Fica ainda sob a responsabilidade dos pais a organização do 

espaço após a comemoração. 
 

Estamos sempre à disposição para todas as informações que se fizerem necessárias. 

 

 

   Equipe Gestora do Colégio JMJ  

Água Boa/MT - 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E Jesus crescia em SABEDORIA, 

ESTATURA E GRAÇA, diante de Deus e 

diante dos homens.”   Lc, 2,52. 

                                    

 

 


