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Janeiro 

 

Fevereiro – 18 dias letivos 

 

Março – 24 dias letivos 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

          1 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28             28 29 30 31       

31                                           
01 - Confraternização Universal 
04 a 22 – Recesso Escolar  
25 a 29 - Semana Pedagógica: 
25 – Acolhida e Momento de Espiritualidade 
26 – Ensino Híbrido – SAE Digital 
27 – Educação Socioemocional – Sistema 
Positivo de Ensino 
28 – A Educação 4.0 começa em um ambiente 
inovador – Programa Pense Matemática  
28 – Reunião de Pais da Educação Infantil 
29 – Reunião de Planejamento anual e almoço de 
confraternização   

 01 – Início das aulas – Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio 
01 – Entrega de materiais – Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I das 13h15 às 15h 
02 – Início das aulas – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I 
11 - Reunião de Pais Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio 
15 – Recesso Escolar 
16 - Carnaval 
17 - Quarta-feira de Cinzas – Recesso Escolar 
22 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
23 - Reunião para professoras Educação Infantil 
24 - Reunião de Pais Ensino Fundamental I 
26 - Projeto Integrando Turmas EF II e EM 
(período matutino e período vespertino – Dia 
Letivo) 
 
 

 06 – Reunião Mensal para professores Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio 
08 - Dia Internacional da Mulher 
08 – Lançamento do Projeto “Pegada Ecológica” 
08 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
09 - Reunião para professoras Educação Infantil 
22 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
23 - Reunião para professoras Educação Infantil 
22 a 26 – Semana de Avaliações 
26 e 27 – “Criando e Partilhando em Educação” 
(Direção e Coordenações) 
29 – Avaliação de Requerimento (turno inverso) 
30 – Preparação para a Páscoa (para os alunos)  
31 - Projeto Páscoa Solidária (período vespertino 
– Dia Letivo) 
31- Celebração e Confraternização (para 
professores e funcionários) 
 

 

 

Abril – 20 dias letivos 

 

Maio – 21 dias letivos 

 

Junho – 21 dias letivos 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

       1 2 3             1     1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       

               30 31                          
01- Quinta-feira Santa – Recesso Escolar 
02 – Sexta-feira Santa 
04 – Páscoa 
05 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
06 - Reunião para professoras Educação Infantil 
07- Celebração dos 104 anos do Colégio Santos 
Anjos  
10 – Missa de Ação de Graças pelo aniversário do 
Colégio (Dia Letivo) 
10 - Reunião Mensal para professores Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio  
19 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
20 - Reunião para professoras Educação Infantil 
21 – Tiradentes – Recesso  
 

 01 - Dia do Trabalho 
03 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
04 - Reunião para professoras Educação Infantil 
08 - Reunião Mensal para professores Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio  
09 - Dia das Mães 
10 a 14 – Semana de Avaliações 
17 - Avaliação de Requerimento (turno inverso) 
17 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
18 - Reunião para professoras Educação Infantil 
19 a 21 – Recuperação Trimestral  
24 a 28 – Encontros de Formação (Recanto 
Ecológico) 
25 - Reunião para os Pais – Ens. Fund. I 
26 – Reunião para os Pais – Ens. Fund. II e Ens. 
Médio 
31 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
 

24/05 - INÍCIO DO 2º TRIMESTRE 

 01 - Reunião para professoras Educação Infantil 
03 – Corpus Christi 
04 – Recesso Escolar 
12 - Festa Junina (Sábado Letivo)  
14 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
15 - Reunião para professoras Educação Infantil 
28 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
29 - Reunião para professoras Educação Infantil 
 

 

 Recesso Escolar  Feriados  Dias letivos   
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Colégio Santos Anjos – Porto União 
Educação Infantil – Ensino Fundamental –Ensino Médio  

Rua Coronel Belarmino, 396 – Porto União/SC - CEP: 89400-000 
Caixa Postal 007–Fone (42)3522.4648 -CNPJ:80234826/0006-69 

E-mail: secretaria@csantosanjos.com.br – 
www.csantosanjos.com.br 

“Educar para a vida é nossa missão” 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome:___________________________________________________________ 

Ano/Série:_______        Turma:_______  Turno:______ 

Endereço:______________________________n°______Bairro:_____________ 

Cidade: ____________________/_____        Telefone:_____________________ 

     E-mail:___________________________________________________________ 

Nome do Pai:_____________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Nome da Mãe:____________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Assinatura/responsável: ____________________________________________ 

  

 

Me comprometo em assumir as normas definidas no Regimento Interno da Escola. 

Quero vivenciar atitudes de respeito para com a Equipe Administrativa, Equipe de 

Professores, demais funcionários e colegas. Estou disposto e me esforçarei para 

levar a sério minha vida de Estudante do Colégio Santos Anjos. 

 

___________________________________ 

                Assinatura do Aluno                                 Porto União, _____/_____/ 2021.  
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Queridos alunos e familiares do Colégio Santos Anjos 

 

A escola é para nós um lugar privilegiado, onde a educação de fato acontece por meio 

de um olhar atento e sensível. A educação para o saber viver é estrutura essencial para o 

desenvolvimento humano.  

O próprio Papa Francisco, afirma que “Educar hoje e amanhã é uma paixão que se 

renova”. Sem dúvidas, a escola é um lugar por excelência, onde educa-se para a vida, ao 

desenvolvimento cultural, à formação humana e profissional. A própria Campanha da 

Fraternidade Ecumênica, traz como tema: a “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”, 

e como lema, a carta de Paulo aos Efésios: “Cristo é a nossa paz!” 

 

Este informativo apresenta orientações necessárias na caminhada do estudante do 

Colégio Santos Anjos para o ano letivo de 2021. Esperamos que, através destas informações 

você se organize para cumprir de maneira satisfatória seus compromissos como estudante do 

Colégio Santos Anjos, que neste ano celebra 104 anos de presença nas cidades irmãs do Vale 

do Iguaçu. Estabeleça metas e acredite que você terá um ano promissor. Sucesso e que Deus 

lhe abençoe.  

Sejam bem-vindos (as)! 

Educar para a vida é nossa missão!  

 

Irmã Ilária Matte, MSSpS 

Diretora 
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01 - Missão 
Ser presença de Deus Uno e Trino, educar para a vida, privilegiar a 

formação de valores humanos e cristãos, fundamentados no Carisma 
Missionário, contribuir na formação do pensamento científico, na formação de 
pessoas éticas, conscientes e comprometidas com a ação missionária e com 
a construção de uma sociedade sustentável, justa e solidária. 
 

02 - Filosofia 
 O Colégio Santos Anjos, fiel ao Carisma Missionário, legado do 

Fundador Santo Arnaldo Janssen e das co-fundadoras bem-aventuradas 
Madre Maria Stollenwerk e Madre Josefa Stenmanns, exerce sua Missão 
Educativa, dentro de uma visão cristã, e pretende:  

 Oportunizar uma educação centrada na pessoa; 

 Integrar valores e qualidade de ensino; 

 Construir o conhecimento, utilizando as tecnologias a partir de valores 
humanos e cristãos; 

 Oportunizar o aprender a ser, o aprender a fazer, cultivando um 
conviver a partir de relações dialógicas e fraternas; 

 Promover a formação de cidadãos conscientes, éticos, 

comprometidos com a vida. 

 
03 - Visão 

O Colégio Santos Anjos visa ser um referencial na área da educação, 
primando na qualidade do conhecimento, promovendo o exercício da 
cidadania favorecendo relações dialogais, fraternas e solidárias. 

 
 

04 - Metas 
O Colégio Santos Anjos estabelece como METAS: 

1. Ser um referencial na área da Educação, comprometido com a 
qualidade de ensino, fundamentado na filosofia e objetivos da 
Educação; 

2. Acolher os alunos e pais com amor e responsabilidade, na busca 
constante de uma pedagogia centrada na pessoa do aluno, de uma 
forma dinâmica, criativa, participativa e atualizada; 

3. Proporcionar ao educando a descoberta de si mesmo como pessoa, 
capaz de vivenciar a solidariedade, com responsabilidade missionária; 

4. Capacitar para o exercício cívico consciente e educar para a vivência 
de uma cidadania e liberdade responsável, favorecendo um ambiente 
de respeito, de tolerância, de diálogo, de aceitação das diferenças, de 
convivência saudável dentro e fora da escola; 
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5. Colaborar na formação de cidadãos com senso crítico e compromisso 
para transformação social;  

6. Oportunizar orientação, tendo em vista a construção do projeto de vida 
e escolha profissional; 

7. Favorecer a formação de valores direcionados à vida social e 
profissional; 

8. Investir na formação continuada em busca de profissionais 
qualificados e competentes (corpo docente e funcionários);  

9. Fomentar as vivências extracurriculares mediante projetos culturais, 
sociais, religiosos e estímulo à pesquisa científica; 

10. Preparação para exames seletivos visando o Ensino Superior e/ ou 
Ensino Técnico; 

11. Intensificar a utilização de Tecnologias da Informação e 
Comunicação, -TICs - no processo ensino e aprendizagem; 

12.  Valorizar a presença dos pais, cultivando relações saudáveis: família 
x escola.  

O Colégio Santos Anjos contextualiza o ensino e aprendizagem ao 
desenvolver habilidades e competências constantes na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), fundamentado na sua Filosofia e Missão. 

 

05 - Modalidades de Ensino / Diferenciais / Projetos 

O Colégio oferece vagas em todas as etapas da Educação Básica. O 
ano letivo é dividido em semestres, na Educação Infantil e, em trimestres, no 
Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio.   

 
Programa Bilíngue International School 
Uma proposta inovadora de Educação Bilíngue, a qual alia inovação, 
criatividade e aulas práticas dentro de um ambiente de total imersão 
linguística. Os alunos aprendem em Inglês e, assim, adquirem proficiência na 
Língua Inglesa de maneira contextualizada e dinâmica. Contribuindo para o 
desenvolvimento integral com foco em habilidades e competências para a 
vida inteira. 
 
Curso livre de Robótica 
A robótica educacional, além de facilitar a compreensão de conteúdos 
curriculares, possibilita o desenvolvimento de diferentes habilidades, como o 
trabalho colaborativo, o raciocínio lógico e a criatividade.  
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 Plataforma Ludopedagógica PlayTable 
A plataforma ludopedagógica que proporciona aos educandos aulas 
interativas e multidisciplinares, estruturada em mesas digitais, com jogos e 
aplicativos educativos. Tem como objetivo desenvolver habilidades 
cognitivas, emocionais, motoras e sociais, além de trabalhar conteúdos 
específicos de alfabetização, de língua portuguesa, matemática, arte, 
ciências, história, geografia e línguas estrangeiras. É também uma 
excelente ferramenta para promover a inclusão de crianças com diferentes 
tipos de deficiências.  
 
Plataforma Pense Matemática 

Recursos pedagógicos para desenvolver o pensamento matemático nos 
alunos desde os primeiros anos escolares, através de materiais 
concretos, trabalho colaborativo, recursos interativos, ambiente on-line 
e aplicativos se somam para instigar a curiosidade e multiplicar 
saberes. 
 
 
Sala de Inovação (Innovation Room,)  
Ambiente que estimula diferentes dinâmicas de trabalho, proporcionando um 
aprendizado significativo focado nas habilidades do século XXI, 
desenvolvendo o pensamento matemático, o fazer para aprender (Cultura 
Maker), o aprender a programar, planejar e executar projetos 
interdisciplinares envolvendo STEAM* que instigam o espírito cooperativo, a 
inventividade e a criatividade, construção de robôs e competições saudáveis. 

*Sigla internacional para as áreas de Ciências, Tecnologia, 
Engenharia, Artes e Matemática. 
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“A melhor maneira de tornar as 

crianças boas é torná-las felizes” 

(Oscar Wilde) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diretora Ilária Matte 

Coordenadora Educacional: Gisele Hey 
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5.1. Educação Infantil 

 De acordo com o Art.6º da Resolução 02/2018, de 09 de outubro de 
2018, emitida pelo Conselho Nacional de Educação “as novas matrículas de 
crianças tanto na Educação Infantil, quanto no Ensino Fundamental, a partir 
de 2019, serão realizadas considerando a data de corte de 31 de março, 
estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais e, reafirmadas nesta 
Resolução”. Porém, todas as crianças de todos os segmentos da Educação 
Infantil, que já iniciaram o curso escolar até 09 de outubro de 2018, devem 
prosseguir aos níveis subsequentes e/ou 1º ano do Ensino Fundamental. 
Somente as matrículas daqueles alunos que, por ventura, não tenham 
cursado a Educação Infantil, em nenhuma outra instituição de ensino, 
deverão observar obrigatoriamente a data de corte, instituída pela Resolução 
01 e 06 de 2018, e reafirmada pela Resolução 02/2018 do CNE. Diante disso, 
as novas matrículas no Colégio Santos Anjos, das crianças que iniciam na 
Educação Infantil, será realizada de acordo com a data corte, estabelecida 
legalmente. Como segue: 

 Berçário I - 04 meses a 1 ano após 31/3; 

 Berçário II - 1 ano até 31/3 

 Maternal I - 2 anos até 31/3 

 Maternal II - 3 anos até 31/3  

 Pré-Escola I - 4 anos até 31 /3 

 Pré-Escola II - 5 anos até 31/3 

 Período Integral: Ed. Infantil  

5.2  Material Didático 

Como apoio para o desenvolvimento das Competências e Habilidades, 
conforme orientação da Base Comum Curricular, utilizamos: 

- Material Didático aplicado: SAE Digital (a partir do Berçário II) 
- Programa Bilíngue “International School” (a partir do Maternal II). 

    5.3 Compra do Material Didático 

O pedido das apostilas do SAE Digital deverá ser realizado por meio da Loja 
na Escola (o link de compra está disponível no site do Colégio), sendo de 
responsabilidade da família efetivar a compra. As apostilas serão enviadas 
diretamente ao colégio, que entregará aos alunos, em sala de aula. 

5.4 Diferenciais da Educação Infantil 

 Apoio Pedagógico: Serviços de coordenação;  
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 Aulas informatizadas: RA (realidade aumentada) e incentivo a pesquisa; 

 Aulas de Psicomotricidade: Para Pré I e II; 

 Esporte: Escolinha de Futsal para iniciantes do Pré I e II; 

 Exposição de Arte: Exposição cultural de trabalhos artísticos; 

 Passeios: Momentos de estudo e lazer; 

 Plataforma Ludopedagógica Play Table. 
 

 
OBS.: Todas as turmas de Educação Infantil contam com projetos 
específicos para sua faixa etária. 
 

5.5 Horários - Educação Infantil 
 

TARDE Início Término 
 

A abertura – Rua Frei Rogério - às 13h05 até 13h20. 
Ao final das aulas, o portão será aberto às 17h20 e 
fechado às 17h45. 

13h05 
 

17h25 

 

PROJETOS E ATIVIDADES – Educação Infantil 

Alimentação Saudável 

Horta: Vida Saudável na Escola 

Campanha Missionária: Garage Sale 

Family Day  

Páscoa 

Festa Junina 

Encontros de Pais e Professores 

Pegada Ecológica 

International Week 

Leitores Mirins 

Dia da Criança 

PEDAL CSA: por uma vida mais saudável - Passeio Ciclístico 

Formatura Pré - Escola II 

Pijama´s Night 

Natal 

Turno Inverso Início Almoço 

A abertura do portão – Rua Frei Rogério - das 07h30 até 
08h. 
 

07h30 11h20 
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“É dos sonhos que nasce a inteligência 

(...). É preciso escutar as crianças para que 

sua inteligência desabroche” 

(Rubem Alves) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diretora Ilária Matte 

Coordenadora Educacional: Jéssica Laroca 
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5.6 Ensino Fundamental I 

Para ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental o aluno deverá ter 
seis anos completos ou a completar dentro do prazo estabelecido (até 31/03), 
conforme exigências da legislação vigente. 

O Colégio oferece Período Inverso, para alunos deste nível de ensino. 

5.7 Material Didático 

Como apoio para o desenvolvimento das Competências e Habilidades, 
conforme orientação da Base Nacional Comum Curricular, utilizamos: 

- Material Didático aplicado: SAE Digital (4 volumes) 
- Programa Bilíngue “International School” (2 volumes) 

5.8 Compra do Material Didático 

O pedido das apostilas do SAE Digital deverá ser realizado por meio 
da Loja na Escola (o link de compra está disponível no site do Colégio), sendo 
de responsabilidade da família efetivar a compra. As apostilas serão enviadas 
diretamente ao colégio, que entregará aos alunos, em sala de aula. 

5.9  Diferenciais do Ensino Fundamental I 

 Apoio Pedagógico: Serviço de Coordenação Pedagógica;  

 Projetos de incentivo à leitura e à pesquisa; 

 Socialização de projetos: Exposições culturais; 

 Cursos livres esportes: Basquete e Futsal; 

 Cursos livres: Trabalhos manuais (bordado, crochê e outros), Violão, 
Teatro, Robótica, Microbit e Minecraft; 

 Aulas informatizadas: RA (realidade aumentada); 

 Material didático hiperatualizado; 

 Grupo de Estudo (reforço escolar): Turno inverso; 

 Aulas de campo: Momentos de estudo e lazer; 

 Recursos Tecnológicos; 

 Sala Innovation Room; 
- Plataforma Ludopedagógica “PlayTable”; 
- Pense Matemática. 
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Obs.: Miniprojetos serão desenvolvidos em sala de aula, no decorrer do ano.  
 

5.10 Horários - Ensino Fundamental I 
TARDE Início Recreio Término 

 

Portão de entrada: Rua 15 de Novembro.  
Início das aulas: Abre às 12h45 e fecha às 
13h10 
Final das aulas: Abre 17h20 e fecha às 17h45. 

13h05 15h30 às 
15h50 

17h25 

 
 

 

 

PROJETOS E ATIVIDADES – Ensino Fundamental I 

Campanha Missionária  

Horta: Vida Saudável na Escola 

Pegada Ecológica 

Páscoa  

Tenda do Conhecimento 

Family Day 

Festival da Poesia 

Baú de Histórias: Conta pra mim! 

Festa Junina 

Semana da Literatura Infantil 

Dia da Criança 

Dia do Anjo 

International Week 

Pedal CSA: Por uma vida mais saudável  - Passeio Ciclístico   

Exposição de trabalhos, atividades culturais e artísticas 

Encontros de Pais e Professores 

Simulado / Desafio Kids 4º e 5º anos 

Acampadentro 5ºano – Recanto Ecológico 

Natal 

 
Turno Inverso 

 
Início 

 
Almoço 

Ensino Fundamental I 
Entrada: Rua Frei Rogério, das 07h30 até 08h. 
Saída pelo portão - Rua 15 de Novembro. 
 

07h30 11h20 
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“Educação não transforma o mundo. Educação muda 

as pessoas. Pessoas transformam o mundo” 

(Paulo Freire) 
 
 

 
 

& 
 

 

Diretora Ilária Matte 

Coordenadora Educacional: Leila de Paula  
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5. 11 Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

O Ensino Fundamental II - Anos Finais, compreende a educação para 
crianças/adolescentes dos 11 aos 14 anos, e contempla do 6º ano ao 9º ano, 
período de enfrentar maiores desafios, sendo um deles a autonomia do 
estudante no processo de ensino e aprendizagem. A chegada ao 6° ano é 
marcada por muitas mudanças e transformações e o Colégio Santos Anjos 
busca promover uma aprendizagem significativa. 
 
O Ensino Médio - Última etapa da Educação Básica Brasileira, o Ensino 
Médio tem duração de três anos e seu principal objetivo é aprimorar os 
conhecimentos já adquiridos. 

                       5.12 Material Didático 

Como apoio para o desenvolvimento das Competências e Habilidades, 
conforme orientação da Base Nacional Comum Curricular, utilizamos: 

- Material Didático aplicado: Sistema Positivo de Ensino (4 volumes) 
- Programa Bilíngue “International School”, (6º e 7º anos). 
 

TURMAS MATERIAL ADOTADO 

6ºano ao 9ºano Apostilas do Sistema Positivo de Ensino + Espanhol 

 
1ª e 2ª série 

Apostilas do Sistema Positivo de Ensino + Espanhol 
1ª série – volumes 1 ao 4 
2ª série – volumes 1 ao 4 

3ª série – “3ão” 
 

Apostila do Sistema Positivo de Ensino  
Apostilas 01 a 07 - Carga horária: 35 aulas semanais 

5.13 Compra do Material Didático 

O pedido das apostilas do Sistema Positivo de Ensino deverá ser realizado 
por meio da Loja na Escola (o link de compra está disponível no site do 
Colégio), sendo de responsabilidade da família efetivar a compra. As 
apostilas serão enviadas diretamente ao colégio, que entregará aos alunos, 
em sala de aula. 

5.14  Diferenciais do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 Apoio Pedagógico: Serviço de Coordenação Pedagógica;  

 Projetos de incentivo à leitura; 

 Socialização de projetos: Exposições culturais; 

 Cursos livres esportes: Basquete, Vôlei e Futsal; 
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 Cursos livres: Trabalhos manuais (bordado, crochê e outros), Violão, 
Teatro, Robótica, Microbit e Minecraft; 

 Grupo de Estudo Orientado: Turno inverso; 

 Passeios e Viagens de Estudo: Momentos de aprendizado e lazer; 

 Recursos Tecnológicos; 

 Sala Innovation Room: 
- Plataforma Ludopedagógica “PlayTable” 
- Plataforma Pense Matemática. 

 

PROJETOS E ATIVIDADES - Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

Campanha Missionária  

Dia do Desafio 

Integrando Turmas 

Festa Junina 

Páscoa Solidária 

Festival da poesia  

Family Day 

Dia do Estudante 

Exposição de trabalhos, atividades culturais e artísticas 

Pegada Ecológica 

Tenda do Conhecimento 

Pedal CSA: Por uma vida mais saudável -  Passeio Ciclístico 

Dia do Anjo 

Simulados: avaliação do processo ensino e aprendizagem 

International Week 

Confraternizações 

Iniciação Científica: Incentivo para pesquisas 

Padrinhos do Coração 

Natal 

 Obs.: Miniprojetos serão desenvolvidos em sala de aula, no decorrer do ano.  
 

5.15 Horários – Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
 

MANHÃ Início Recreio Término 

9º ano e Ensino Médio 
Entrada pela Rua 15 de 
Novembro.  

07h05 
 

10h10 às 10h28. 12h 
 

6º ao 8º ano  
Entrada pela Rua 15 de 
Novembro. 

07h50 10h10 às 10h28. 12h 
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Informações Gerais 
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6 - Entrada e saída de alunos 

 
a) Os pais e/ou responsáveis do Ensino Fundamental I, devem 

encaminhar seus filhos para fila, não podendo acompanhá-los até a 
sala. 

b) Quando alunos e pais vêm ao Colégio em turno inverso, a entrada e 
a saída serão pela recepção.  

c) O aluno em atraso para alguma aula deverá procurar a coordenação, 
justificar o atraso e aguardar o início da aula seguinte. 

d) Após três atrasos, na 1ª aula, o aluno será advertido oralmente, em 
caso de persistência, a advertência será por escrito. 

e) Os pais da Educação Infantil que necessitarem de horário 
diferenciado devem entrar em contato com a secretaria do Colégio.   

f) É OBRIGATÓRIO que os pais comuniquem com antecedência a 
Direção/Coordenação quando outras pessoas, que não sejam as 
habituais, estejam autorizadas a buscar seus filhos e que são 
desconhecidas do responsável pelos portões de acesso ao Colégio. 

g) Os pais que tiverem necessidade de buscar seus filhos antes do 
horário de saída devem avisar com antecedência e aguardar na 
recepção. 

h) Por medidas de segurança, é expressamente proibido o acesso às 
salas, nos horários de aula, de quaisquer pessoas sem a autorização 
da Direção/ Coordenação. Os que precisem entregar quaisquer 
objetos ou dar recados a seus filhos devem procurar a recepção que 
encaminhará os mesmos aos seus destinatários. 

i) Solicitamos aos pais que organizem o agendamento de outros 
compromissos em horário contra turno. 

j) A comunicação dos Pais/responsáveis com o Colégio e/ou vice-versa 
poderá ser feita via contato telefônico. Caso o aluno tenha que se 
ausentar do Colégio antes do encerramento das atividades, deverá 
apresentar-se na Coordenação Escolar para notificação, o qual sairá 
com a permissão assinada. 

k) O Colégio se responsabiliza pelos alunos durante o período de aulas 
ou em atividades extraclasse, sempre com autorização prévia dos 
pais e/ou responsáveis. 
 

 
7 - Deslocamentos dos alunos durante as aulas 

 
As entradas e saídas para o recreio, serão realizadas de forma 

organizada; 
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Dado sinal entre uma aula e outra, o aluno deverá aguardar o professor 
na sala de aula, evitando permanecer nos corredores;  

O aluno só poderá se ausentar da sala com a autorização do professor. 
Em caso de atraso, perderá o direito de participar da aula e será encaminhado 
para atividades dirigidas. 

 
 

8 - Atendimentos aos pais 
 
Os pais deverão respeitar os horários de entrada e saída dos alunos.  
Não será permitido realizar atendimento aos pais/responsáveis na fila, 

no corredor ou na porta da sala de aula, a fim de não prejudicar a acolhida 
dos alunos e o início das atividades. 

Para conversar com o professor, deverá ser marcado um horário com a 
coordenação pedagógica, através do telefone 3522.4648, ou na recepção. 

 
 

9 - Objetos Perdidos 
 
Todos os objetos esquecidos no Colégio são encaminhados e devem 

ser procurados na recepção.  
O aluno deverá trazer para a escola, somente, materiais necessários 

para as aulas. O Colégio não se responsabiliza por objetos de valor perdidos 
no recinto escolar, tais como: joias, relógio, celular, brinquedos e outros. 
Objetos que não pertençam ao material escolar diário, poderão ser retidos 
pelos professores durante as aulas e entregue à coordenação para devolução 
ao final do período de aula. 

 
 

10 - Atividades Extraclasse 
 

            Nenhuma atividade extraclasse, envolvendo alunos ou nome do 
Colégio, poderá acontecer sem prévio conhecimento da direção e 
autorização, por escrito, dos pais. 

 
 

11 - Tarefas de casa 
 

A execução das tarefas de casa é obrigatória, pois compreende parte 
do processo de aprendizagem. É fundamental que os pais auxiliem neste 
processo, conversando, incentivando e propondo uma rotina diária de 
estudos. 
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O aluno terá atividades de casa diariamente, como complemento dos 
conteúdos desenvolvidos em sala de aula. É uma exigência do Colégio e do/a 
professor/a. O não cumprimento das atividades diárias exigidas, afeta o 
aprendizado do aluno consequentemente, os aspectos quantitativos e 
qualitativos. Sempre que necessário, os pais serão convocados para 
tomarem conhecimento do ensino e aprendizagem do filho/a nas diferentes 
disciplinas.  

 
12 - Calendário Escolar 

 
O calendário escolar contém as principais atividades previstas para o 

ano em curso. É dever de todos zelar pelo seu cumprimento, respeitando 
datas e horários, sobretudo semana de avaliações.  

 
13 - Faltas 

 
             O interesse e a participação nas aulas são requisitos mínimos para o 
bom desempenho escolar. Portanto, a frequência além de importante para o 
acompanhamento e desenvolvimento do aluno, é obrigatória. O aluno 
deverá ter no mínimo 75% de presença. Sempre que o aluno precisar faltar 
às aulas, por motivo de doença ou outros, os pais deverão notificar a equipe 
pedagógica.  

 
 

14 - Casos de acidentes 
 

Caso ocorra um acidente no período em que o aluno está no Colégio, 
os pais serão comunicados imediatamente e este será encaminhado, se 
necessário, ao Hospital para atendimento médico, por meio do Seguro 
Escolar MAPFRE. Por isso, é importante que o aluno sempre traga consigo o 
Cartão do Seguro. 
                                                                           

14. 1- Medicação 
 

O Colégio não fornece medicamentos, somente administra medicação 
acompanhada por receita médica e com autorização, por escrito, dos pais. 
 
 

15 - Direitos do Aluno 
 
- Ser respeitado pelos professores, funcionários e colegas; 
- Ser ouvido e orientado em suas dificuldades e necessidades; 
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- Fazer perguntas que julgar convenientes e/ou necessárias para melhor 
aprendizagem, e que sejam feitas com educação e cortesia; 
- Receber seus trabalhos e tarefas corrigidos e avaliados; 
- Receber o resultado do processo de ensino e aprendizagem, através do 
boletim, no final de cada trimestre; 
- Utilizar os espaços do Colégio cumprindo as normas estabelecidas.  
 

16 - Compromissos do Aluno 
 
a) Acolher a filosofia do Colégio; 
b) Respeitar e cumprir as normas do Projeto Político-Pedagógico (PPP) e 

Regimento do Colégio; 
c) Ter um comportamento social adequado dentro e nas imediações do 

Colégio; 
d) Comprometer-se com o estudo e tarefas escolares diárias;  
e) Participar das atividades escolares, sociais, cívicas, religiosas e 

recreativas destinadas a sua formação; 
f) Adquirir apostila do bimestre/trimestre e/ou livros solicitados em tempo 

hábil, para que não haja prejuízo no ensino/aprendizagem; 
g) Tratar com educação e respeito: direção, irmãs, professores, funcionários 

e colegas; 
h) Comparecer uniformizado às aulas e atividades extraclasse e contra turno. 
i) Observar e cumprir os horários de chegada e saída do Colégio; 
j) Permanecer no pátio durante o período de recreio; 
k) Cooperar na manutenção da ordem e limpeza da sala de aula e de todo 

ambiente escolar; 
l) Permanecer no recinto escolar e dele não se ausentar antes do término da 

última aula ou término de trabalho, sem autorização da direção/ equipe 
pedagógica; 

m) Atender às convocações do Colégio; 
n) Entregar as correspondências e informar aos pais/responsáveis as 

comunicações do Colégio via agenda ou bilhetes.  
o) Providenciar os materiais escolares necessários para cada aula; 

OBS.: Não serão autorizadas ligações para a casa do aluno, durante o 
horário de aula, caso tenha esquecido o material diário ou materiais 
solicitados para trabalhos. 
 
 

17 - Transgressões Disciplinares 
 
a) Desrespeitar colegas, professores, irmãs e/ou funcionários do Colégio; 
b) Agredir física ou verbalmente colegas, professores, irmãs, funcionários ou 

quaisquer pessoas; 
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c) Ausentar-se do Colégio ou atividades escolares durante o período de aulas 
sem a devida permissão da direção e/ou coordenação pedagógica; 

d) Usar o nome do Colégio para qualquer tipo de propaganda, campanha ou 
promoção sem a autorização da direção; 

e) Distribuir ou propagar impressos ou acessar conteúdos, textos ou imagens 
imorais ou ilegais; 

f) Trazer brinquedos que incitem a violência; 
g) Namorar nas dependências do Colégio;  
h) Jogar ovos, farinha, tinta e outros produtos nas dependências e 

imediações do Colégio;  
i) Consumir/portar bebidas alcoólicas e/ou drogas, dentro do Colégio e em 

suas imediações; 
j) Portar ou fazer uso de objetos que ameacem a integridade física do próprio 

aluno ou de terceiros;  
k) Falsificar assinaturas dos pais e/ou responsáveis pelo aluno, professores, 

funcionários e colegas ou alterar documentos;  
l) Usar boné, gorro ou capuz na sala de aula; 
m) Comer, beber e mascar chicletes, durante as aulas; 
n) Entrar ou sair da sala de aula sem a permissão do professor; 
o) Entrar em ambientes exclusivos do Colégio, sem autorização; 
p) Utilizar equipamentos eletrônicos, tais como: celular, fone de ouvido, entre 

outros, em sala de aula, laboratórios, capela e biblioteca.  
 
 

18 - Medidas Disciplinares 
 
Indisciplina é toda a ação que vai além do limite do respeito à liberdade 

do outro. Indisciplina é fundamentalmente falta de respeito ao outro, ao 
patrimônio, às instituições.  
 

A medida disciplinar será aplicada considerando: a gravidade do fato 
ocorrido, a idade do aluno e a reincidência de registros disciplinares no 
mesmo ano letivo.   

 O não cumprimento das normas estabelecidas é passível das 
seguintes penalidades: 
a) Advertência verbal pela direção e/ou dos serviços pedagógicos do 

Colégio e, escrita, quando houver reincidência; 
b) Suspensão das aulas e demais atividades, de um a três dias, conforme 

gravidade do caso. Ao estar suspenso das aulas, o aluno perde o direito 
de participar de qualquer atividade escolar, inclusive provas no período 
de afastamento;  

c) Encaminhamento ao Conselho Tutelar, ou cancelamento de matrícula, 
esgotado as medidas pedagógicas anteriores e/ou casos excepcionais; 
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d) Em caso de danos ao patrimônio do Colégio o aluno será 
responsabilizado pelo reparo ou reposição; 

e) O aluno que comprometer a segurança do Colégio, fazendo uso indevido 
dos equipamentos de segurança e demais equipamentos, depredar o 
patrimônio ou oferecer riscos a si ou aos demais pagará os danos 
decorrentes, e ainda incorrerá na aplicação de medidas disciplinares; 

f) Não será renovada a matrícula do aluno com dificuldade de ajustamento 
à filosofia e às normas do Colégio. O aluno com dificuldade em aceitar e 
cumprir normas prescritas neste Informativo terá sua matrícula cancelada, 
mesmo durante o ano letivo.  

g) No Conselho de Classe Final, com a presença dos professores, será feita 
uma análise da conduta do aluno reincidente que poderá resultar em:  
a) Matrícula condicionada; 
b) Matrícula recusada. 

Observação geral: Os casos omissos neste Informativo serão 
resolvidos pela Direção do Colégio. 
 

 
19 - Celular e Aparelhos Eletrônicos 

 
O celular, IPads, IPhones, Tablets e/ou aparelhos com tecnologia 

móbile serão utilizados somente para fins didáticos; fora isso deverão 
ficar desligados e dentro da mochila, durante o período de aulas (Lei Estadual 
nº 14.363 de 25/01/2008. 

 
 

20 - Uniforme Escolar 
 
No Colégio Santos Anjos, o uso do uniforme completo, conforme 

modelo vigente é diário e obrigatório para todos os alunos. Evitar acessórios 
não pertencentes a ele. Ao aluno, que não estiver devidamente uniformizado, 
não será permitida a entrada nas aulas, sem antes apresentar justificativa 
coerente, por escrito, pelos pais e/ou responsáveis.  

 
Após o recebimento de três notificações por estar sem uniforme, os 

responsáveis serão comunicados e ao aluno será vedada a permanência em 
aula neste dia, até que seja providenciado o uniforme. 
 
 

21 – Biblioteca do Colégio 
 

      O empréstimo de livros será realizado por meio do sistema da Biblioteca 
Visconde de Taunay com prazo de sete dias para devolução.  No caso de 
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necessidade, o requisitante pode pedir o prolongamento da permanência do 
livro, mediante uma nova requisição de cinco dias.  
       A cada empréstimo o aluno poderá retirar até 3 (três) livros.  
       É importante observar a data de devolução dos livros, sendo que para 
cada dia em atraso será cobrada uma taxa de R$ 2,00 (dois reais) ou a 
doação de um livro em bom estado de conservação.  
       O extravio ou danificação de livros emprestados implica, a sua 
substituição ou o pagamento de valor correspondente ao seu custo. 
        Os computadores da biblioteca só serão liberados para pesquisas e 
trabalhos escolares, e o aluno deverá agendar antecipadamente seu horário 
junto à bibliotecária. Apenas é permitida a permanência de duas pessoas 
junto de cada computador. 
         É proibido comer, beber ou utilizar qualquer produto que possa danificar 
as mesas e as cadeiras (colas, tintas, vernizes, chicletes, entre outros). 
        Durante a permanência na biblioteca deverá ser observado o máximo 
de silêncio, de modo a não prejudicar os trabalhos aí realizados. 
 
 

24 - Material Escolar 

 
O aluno é o responsável pelo seu material escolar que deve estar 

devidamente identificado. Materiais solicitados para as aulas serão de 
responsabilidade do aluno, devendo o mesmo, observar o horário das aulas, 
disponível no site do Colégio (www.csantosanjos.com.br). O Colégio não se 
responsabilizará por perdas e/ou danos de materiais dos alunos. 

 
 

25 - Reflexão Diária 
 

Diariamente, no início da primeira aula, pela manhã e à tarde, será feita 
uma oração da qual todos os alunos e professores participam e respeitam.  

Na Educação Infantil, esse momento acontece antes das refeições. 
 

 
26 - Direito de Imagem 

 
 O Colégio Santos Anjos registra atividades escolares, sociais, 

culturais, religiosas, esportivas e pedagógicas ao longo do ano letivo 
envolvendo imagens de alunos, pais, professores e funcionários que podem 
ser disponibilizadas no site do Colégio e nos meios de comunicação social, 
item contemplado no Contrato Educacional. 

Será respeitada a solicitação feita com antecedência e por escrito à 
direção do Colégio da não divulgação de imagens. 
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27 - Literaturas Indicadas 

 
 Todas as turmas do Ensino Fundamental e Ensino Médio terão livros 

de literatura indicados para leitura trimestral, no decorrer do ano letivo. Tais 
leituras são obrigatórias e serão retomadas em forma de atividades 
avaliativas, trabalhos e/ou seminários, como parte integrante da nota do 
trimestre. 

Os livros podem ser adquiridos no Colégio ou em quaisquer outros 
locais. É proibida a reprodução de livros (Xerox) para leitura. 

  
 

28 - Sistema de Avaliação 
 
A Educação Infantil do Colégio Santos Anjos adota o sistema semestral, 

sendo a avaliação um processo diário e contínuo, onde as conquistas do 
aluno são enaltecidas em comparação com seu próprio desenvolvimento e 
expressa por meio de parecer descritivo. 

No 1º Ano do Ensino Fundamental I, a avaliação é expressa através de 
nota trimestral, por meio de atividades avaliativas e do desenvolvimento de 
atividades diárias, além da nota trimestral, a realização de relatório descritivo. 

O Colégio Santos Anjos assume o sistema trimestral do 2º ano do 
Ensino Fundamental I ao 3º ano do Ensino Médio, seguindo uma tendência 
metodológica de ensino. Esse sistema amplia o acompanhamento e 
discussão do planejamento e do Projeto Político-Pedagógico (PPP), 
aprofundando o conhecimento e proporcionando maior tempo para o aluno 
absorver o que está sendo ensinado. Em conformidade com a legislação 
(inciso V do Artigo 24, da lei Nº 9394/96) a avaliação do desempenho do 
educando será contínua, cumulativa e global, os aspectos qualitativos da 
aprendizagem prevalecerão sobre os aspectos quantitativos.  

Os instrumentos utilizados para a avaliação e verificação do rendimento 
escolar do aluno devem estar em consonância com os objetivos, as 
metodologias educacionais e os critérios avaliativos.  

A avaliação contínua e diagnóstica é um meio de obter informações 
sobre o desenvolvimento do aluno, quanto ao seu desempenho e rendimento 
que permitirão tomar decisões, quanto às ações pedagógicas em vista do 
aperfeiçoamento da formação do educando.  

Do 2º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio, o resultado da avaliação trimestral é expresso por meio de 
nota: um (1,0) a dez (10,0), admitindo-se também notas decimais.   

 
 

29 - Aprovação 
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Será considerado aprovado:  
1) A avaliação na Educação Infantil far-se-á mediante 

acompanhamento e registro (parecer descritivo e portfólio) do seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 
Ensino Fundamental. (LDBN 9394/96 – art. 31). A frequência mínima exigida 
é de 60% (sessenta por cento) do total de horas.  

2) O aluno do 1º ano do Ensino Fundamental I mediante 
acompanhamento trimestral do seu desenvolvimento e, sua promoção se 
dará de acordo com o alcance dos objetivos propostos para tal nível de 
ensino. A frequência mínima exigida é de setenta e cinco por cento (75%). 

3) O aluno do 2º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio que apresentar frequência mínima de 
setenta e cinco por cento (75%) e atingir média igual ou superior a 7,0 (sete) 
em cada disciplina da série/ano em curso no final do terceiro trimestre.  

  
 

30 - AVALIAÇÃO 
 

A Semana de Avaliações encontra-se agendada em calendário, via 
Informativo Escolar e site do Colégio www.csantosanjos.com.br.  

A aplicação das provas será durante o horário normal de aulas.  
O aluno que obteve média inferior a 7,0 (sete) em alguma disciplina, 

fará recuperação de conteúdo, no final do 1º e 2º trimestres. 
  

31.2 – Simulados 
 
Para o Ensino Fundamental I (4º e 5ºanos), Ensino Fundamental 

II e Ensino Médio serão aplicadas além das avaliações simulados, 
previamente agendados. 

 
31.3 – Avaliações de Requerimento 

 
As avaliações não realizadas na semana de avaliações, exigem 

requerimento feito na Secretaria dentro de um período de 48 horas a contar 
da realização da avaliação que consta no informativo e demais avaliações 
agendadas, previamente, pelo professor, apresentando documento que 
comprove convocação oficial motivo de luto, gala, participação em 
atividades esportivas e atestado médico (CID). 

As avaliações de requerimento serão realizadas em data marcada, 
neste informativo, e serão sempre em contra turno. 

Será cobrada uma taxa no valor de trinta reais (R$ 30,00) a ser paga 
no ato do requerimento por prova solicitada. 

http://www.csantosanjos.com.br/
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32 – Recuperação Trimestral de Estudos 

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do 
nível de apropriação dos conhecimentos básicos e dar-se-á de forma 
permanente e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem. Terá 
como objetivo reforçar os conteúdos trabalhados e suprir as deficiências 
apresentadas pelo aluno.  

 
Recuperação dos conteúdos: As atividades de recuperação de 

estudos far-se-ão sob as modalidades: 
a) De revisão dos conteúdos estudados, após as avaliações, a fim de 

aprimorar a aprendizagem e será feita pelo professor durante o trimestre. 
b) Não existe recuperação de trabalhos, nem de leituras obrigatórias;  
c) As avaliações de recuperação são obrigatórias para o aluno e serão 

realizadas em horários previamente marcados, nas disciplinas nas quais não 
atingiu a média 7,0 (sete).  

d) Não fará a recuperação trimestral o aluno que obteve nota média 
acima de 7,0 (sete).  

 
Para fins de cálculo da recuperação trimestral, a nota da recuperação 

será acrescentada à média do trimestre, conforme a Tabela seguinte:  
 

 

Nota Pontos Média 

De 1,0 – 4,4 0   

De 4,5 - 5,7 0,5   

De 5,8 – 7,5 1,0   

De 7,6 – 8,8 1,5   

+ 8,8 2,0   

 
 
Não haverá substituição de nota (média) após a recuperação. A nota da 
recuperação, transformada em pontos (tabela acima), será registrada no 
Diário de Classe, e somada à média do trimestre, gerando uma nova 
média e registrada no Diário de Classe e no Sistema Informatizado. 
 

IMPORTANTE 
 

NÃO haverá Recuperação no 3º trimestre e, sim, o Exame Final. Para o 
Exame Final os conteúdos serão previamente enviados pelo Sistema 
EVN. 
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33.  RESULTADO FINAL E EXAME FINAL 

       O Cálculo da avaliação anual segue a fórmula: 

 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
1º𝑡𝑟𝑖𝑚 +  2º𝑡𝑟𝑖𝑚 +  3º𝑡𝑟𝑖𝑚 

3
 ≥ 7,0 

 
 
 

a) O aluno que não obtiver 21 pontos nos três trimestres, em alguma 
disciplina, deverá fazer o EXAME FINAL (EF). 

b) A média anual conquistada pelo aluno será mantida. O aluno ao 
realizar o exame final deverá somar 10 (dez) pontos, obedecendo ao seguinte 
critério: 

 
 

𝑀𝐴 + 𝐸𝐹

2
=

10

2
 ≥ 5,0 

 
 
 

c) Será considerado aprovado o aluno de Ensino Fundamental I e II e 
Ensino Médio que, submetido ao Exame Final, alcançar 10 pontos, e 
obedecendo a fórmula acima, conseguir média igual ou superior a 5,0 (cinco) 
em cada disciplina, e considerado reprovado o aluno que não alcançar a 
média final (5,0) exigida por lei. 
 
 

34.  REPROVAÇÃO 

 
Será considerado reprovado o aluno do 2º ano do Ensino Fundamental 

I e II ao 3º. Ano do Ensino Médio, que: 

 Não atingir frequência mínima de 75 %. 

 Não atingir a média 5,0 (cinco) ou superior no Exame Final. 

 Não comparecer ao Exame Final nem apresentar atestado médico 
no prazo de 48 horas da data fixada para a realização do Exame Final.        

Será considerado aprovado o aluno do Ensino Fundamental I e II e do 
Ensino Médio que: 
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I - demonstrar através de avaliação feita pelo Colégio seu grau de 
desenvolvimento e experiência, permitindo-lhe prosseguir estudos, em fase 
compatível com as normas legais do Sistema de Ensino. 

II - obtiver aproveitamento mínimo de 7,0 (sete) em seu desempenho 
no ano letivo, e frequência mínima de 75% do total de horas letivas. 

Será considerado reprovado o aluno do 2º ano ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio que: 

 Não atingir frequência mínima de 75 %. 

 Não atingir a média 5,0 (cinco) ou superior em cada disciplina da 
série/ano em curso no Exame Final.  

 Não comparecer ao Exame Final, nem apresentar atestado médico 
(CID) no prazo de 48 horas da data fixada para a realização do Exame 
Final. 

 
35 - Inclusão 

 
   Será considerado aluno com necessidades especiais, aquele que 

apresentar Laudo Médico atualizado e descritivo, no ato da matrícula. E 
receberá atendido conforme a especificidade do seu diagnóstico por meio 
de acompanhamento individualizado, adequação das atividades, quando 
necessário, conversas com profissionais especializados que realizam o 
acompanhamento do aluno, assim como, da família para realização de um 
trabalho conjunto. 
 

 
36 - Informações on-line 

 
O Colégio Santos Anjos oferece a comunicação on-line: 
www.csantosanjos.com.br 
Os Pais/Responsáveis podem acessar o Sistema Informatizado e tomar 

conhecimento de registros pedagógicos do seu filho do Calendário Escolar 
Anual; Calendário das Avaliações mensais; atividades escolares, sociais e 
esportivas do Colégio. 

Os pais poderão, ainda, acompanhar a evolução da vida escolar de seu 
filho, em termos de atitudes, competências e ocorrências diárias, no Sistema 
EVN.  

37 - Matrícula 

A matrícula compreende:  

 Admissão de alunos já pertencentes ao corpo discente; 

 Admissão de alunos novos; 

 Admissão de alunos por transferência; 

http://www.csantosanjos.com.br/
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A efetivação da matrícula só ocorre após a apresentação completa dos 

documentos exigidos pelo Colégio: Contrato, CPF e RG do Responsável, 
Certidão de Nascimento, Histórico Escolar (em caso de transferência), Laudo 
Médico (em caso de necessidades especiais).  

A matrícula dos alunos será feita pelos pais ou responsáveis, de forma 
on-line ou presencial. 

Não há renovação automática de matrícula. 
Não será rematriculado o aluno em caso de inadimplência.  

 
Todas as orientações e normas mencionadas foram adotadas para 

que tenhamos cada vez mais segurança e qualidade no 
desenvolvimento da formação integral dos alunos.  
 

38 - Equipe Administrativa 

 
Diretora: Irmã Ilária Matte 
 
38.1 – Irmãs Missionarias Servas do Espírito Santo 
 
Irmã Ilária Matte 
Irmã Hermelinda Maria Ruschel 
Irmã Iolanda Scheid 
Irmã Delma Zeni 
Irmã Gerci Lopes de Souza 
Irmã Tiele Costa Gomes 
 
38.2 - Equipe Técnico-Pedagógica 
  

Coordenação Educacional:   

 Educação Infantil: Gisele Hey  

 Ensino Fundamental I: Jéssica Laroca  

 Ensino Fundamental II e Médio: Leila de Paula  

 Orientadora Educacional: Ir. Gerci de Souza 

 Psicologia Escolar: Leila de Paula 

 Aconselhamento Psicopedagógico: Ir. Hermelinda Ruschel 

 
38.3 - Equipe de Apoio Técnico e Administrativo 
 

Inspetor de Escola Privada: Fábio Charnoski 
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Biblioteca (matutino) e Reforço Escolar (Fund. I): Rosanna Brancaleone  
Cantina: Célia da Cruz 
Recursos Humanos (DP/RH): Angela Roberta Scheffer 
TI e Recursos Audiovisuais: Elisandro Rodrigues 
Recepção: Cintia Portela (matutino) e Franciane Guerin Lazier (vespertino) 
Reprografia/Material Didático/Marketing: Aline Gonçalves 
Secretaria: Gislaine Rodrigues Bigas 
Departamento de Contabilidade e Tesouraria: Ir. Tiele Costa Gomes 
 
38.4 – Horários de Atendimento da Equipe Administrativa 
 
Reprografia e Material Didático: 8h às 12h – 13h15 às 17h25 
Biblioteca: 8h às 11h (vespertino) - 13h15 às 17h25 (vespertino) 
Coordenação Pedagógica, Educação Infantil: 09h às 12h - 13h às 17h25 
Coordenação Pedagógica Ensino Fundamental I: 13h05 às 17h25 
Coordenação Pedagógica Ensino Fundamental II e Médio: 7h45 às 12h  
TI e Recursos Audiovisuais: 7h30 às 11h30 – 13h15 às 17h25 
Psicologia Escolar: 7h45 às 12h 
Orientação Educacional: 07h45 às 12h - 13h05 às 13h às 17h25 
Serviço de Secretaria: 07h05 às 11h - 13h15 às 17h30 
Tesouraria: 07h às 11h30 – 13h15 às 17h30 
 
Importante:  
Solicitamos que os atendimentos com a Direção, Coordenação Educacional, 
Psicologia, Orientação Educacional e Aconselhamento Psicopedagógico 
sejam previamente agendados na recepção ou pelo telefone (42)3522.4648.  
 
Atenção:  
As datas previstas em calendário poderão sofrer alterações no decorrer do ano. 
Quando isto ocorrer, os alunos e familiares serão informados com antecipadamente, 
pelos meios de comunicação oficiais (EVN) e pelas redes sociais (Facebook, 
WhatsApp, Site). 
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ANOTAÇÕES 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

 

“Viva  Deus Uno e Trino  
em nossos corações  

e nos corações de todas as pessoas.” 
 

Lema da Congregação das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo 



 

32 
 

 
 
___________________Calendário Colégio Santos Anjos____________________ 

Julho – 12 dias letivos 

 

Agosto – 23 dias letivos 

 

Setembro – 20 dias letivos 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31         26 27 28 29 30    

                                           
03 - Reunião Mensal para professores Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio 
05 a 09 - Semana de Avaliações 
08 – Reunião de pais e entrega do Portfólio – 
Educação Infantil 
09 – Avaliação de Requerimento (turno inverso) 
09 e 10 - VI Congresso dos Professores das 
Escolas MSSpS 
12 a 23 – Recesso Escolar 
26 – Retorno das aulas 
26 - Dia dos Avós  
26 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
27 - Reunião para professoras Educação Infantil
   

 07 - Reunião Mensal para professores Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio 
08 - Dia dos Pais 
09 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
10 - Reunião para professoras Educação Infantil 
09 a 13 – Semana da Família 
11 - Dia do Estudante 
13 - Festival da Poesia (período noturno – Dia 
letivo) 
15 - Dia da Vida Religiosa 
22 - Dia do Coordenador Pedagógico 
23 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
24 - Reunião para professoras Educação Infantil 
27 - Dia do Psicólogo 
30 e 31 - Semana de Avaliações 
 

 01, 02 e 03 - Semana de Avaliações 
05 - Dia do Município Porto União  
06 – Recesso Escolar 
07 - Independência do Brasil 
08 – Avaliação de Requerimento 
09, 10 e 13 – Avaliação de Recuperação (turno 
inverso) 
11 - Reunião Mensal para professores Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio 
13 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
14 - Reunião para professoras Educação Infantil 
15 – Reunião para os Pais – Ens. Fund. I 
16 – Reunião para os Pais – Ens. Fund. II e Ens. 
Médio 
20 a 24 – Semana da Língua Estrangeira 
(International Week)  
27 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
28 - Reunião para professoras Educação Infantil 
30 - Dia da Secretária 
 
 
13/09 - INÍCIO DO 3º TRIMESTRE 

Outubro  21 dias letivos 

 

Novembro – 19 dias letivos 

 

Dezembro – 1 dia letivo 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

     1 2   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     26 27 28 29 30 31   

31                                     
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02 - Dia dos Santos Anjos (Padroeiros do CSA) 
02 – Projeto Pedal CSA – Por Uma vida mais 
saudável (Dia letivo) 
08 – Dia do Anjo – Ensino Fundamental I, II e EM 
11 – Recesso antecipado, dia do Professor 
12 - Nossa Srª Aparecida e dia da Criança 
15 - Dia do Professor  
18 a 22 – Semana de Avaliações  
18 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
19 - Reunião para professoras Educação Infantil 
25 – Avaliação de Requerimento  
29 -  Tenda do Conhecimento (Dia letivo) 
 

 01 - Recesso Escolar 
02 - Finados - Feriado Nacional 
06 - Reunião Mensal para professores Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio 
08 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
09 - Reunião para professoras Educação Infantil 
12 - Dia do Diretor 
12 – Pastel em Família  
15 - Proclamação da República  
18 e 19 - Viagem 9° ano (Hotel Fazenda Dorizzon) 
19 – Dia da Bandeira  
22 – Premiação do Projeto “Pegada Ecológica” 
22 - Reunião para professoras Ensino 
Fundamental I 
23 - Reunião para professoras Educação Infantil 
25 - Missa de Ação de Graças e de 
Formatura (período letivo) 
26 - Acampadentro - 5° ano 
27 - Formatura 3º ano EM (Sábado Letivo) 
25 a 30 – Semana de Avaliações  
29 - Reunião de Pais – Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio 
30 – Reunião de Pais – Ensino Fundamental I 

 01 – Semana de Avaliações 
Atenção: Nesta etapa de avaliações, não teremos 
requerimento 
01 - Encerramento do ano letivo – Ens. Fund. I, II 
e Ens. Médio 
01 – Momento Natalino - Educação Infantil 
02 – Momento Natalino - Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio  
03 – Momento Natalino – Ensino Fundamental I 
03 – Resultados de aprovação ou exame final e 
Confraternização para os alunos 
04 - Dia do Orientador Educacional  
06 e 07 – Recuperação de Conteúdos  
07 – Reunião de Pais – Educação Infantil 
08 – Formatura Educação Infantil 
08 - Fundação da Congregação das MSSpS  
08, 09 e 10 – Exames finais 
09 - Pijama’s Night – Educação lnfantil 
10 – Encerramento do ano letivo – Ed. Infantil 
13 – Conselho de Classe Final 
14 – Resultados finais 
15 - Confraternização Professores e Funcionários 
25 - Natal 

 Recesso Escolar  Feriados  Dias letivos   

 


