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APRESENTAÇÃO

Seja bem vindo ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, 
uma escola da Rede Calvariana de Educação.

Neste manual você encontrará as regras e normas de 
nossa escola e também os esclarecimentos sobre o 
sistema de avaliação.

A clareza das informações que regem nossa 
comunidade educativa e sua vivência diária, nos ajudam a 
conviver cordialmente, com respeito mútuo e torna o 
ambiente alegre e propício para a aprendizagem 
significativa. 

Consulte regularmente este manual e, em caso de 
dúvidas, conte com nossa equipe de professores, 
orientadores, coordenadores e direção para auxiliá-lo.

Vamos sempre juntos e felizes!

A Direção.
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1. ESTRUTURA DOS CURSOS

1.1. Grades Curriculares

MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
1ª E 2ª FASES – PRÉ-ESCOLA

Turno: Diurno Duração da aula: 50 minutos

Horário de Funcionamento

a) Mini Maternal e Maternal – 2ª a 6ª feira → Período da manhã: 
07h15min às 11h45min / Período da tarde: 13h às 17h30min
b) Infantil I e Infantil II – 2ª, 3ª e 4ª feira → Período da manhã: 07h15min 
às 12h10min / Período da tarde: 13h às 17h55min.
c) Infantil I e Infantil II – 5ª e 6ª feira → Período da manhã: 07h15min às 
11h45min / Período da tarde: 13h às 17h30min

Currículo 1a Fase 2a Fase
FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 3 3

IDENTIDADE E AUTONOMIA 2 2

CONHECIMENTO DO MUNDO 3 3

MOVIMENTO 1 1

ARTES VISUAIS 1 1

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 5 5

NATUREZA E SOCIEDADE 4 4

MATEMÁTICA 4 4

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – 
INGLÊS 5 5

Ed
uc

aç
ão

 In
fa

nt
il

MUSICALIZAÇÃO 1 1
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Turno: Diurno Duração: 5 aulas diárias de 50 minutos

Horário de Funcionamento

a) 1º a 3º ano – 2ª, 3ª e 4ª feira → Período da manhã: 07h15min às 
12h10min / Período da tarde: 13h às 17h55min.
b) 1º a 3º ano – 5ª e 6ª feira → Período da manhã: 07h15min às 11h45min 
Período da tarde: 13h às 17h30min
c) 4º e 5º ano – 2ª a 6ª feira → Período da manhã: 07h15min às 11h45min 
Período da tarde: 13h às 17h30min

Disciplina 1º 
ano

2º 
ano

3º 
ano

4º 
ano

5º 
ano

LÍNGUA PORTUGUESA E 
LITERATURA 5 5 5 5 4

HISTÓRIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 3

CIÊNCIAS 4 3 3 3 3

MATEMÁTICA 5 5 5 5 5

ARTES 1 1 1 1 1

EDUCAÇÃO FÍSICA 1 2 2 2 2

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
MODERNA - INGLÊS 5 5 5 2 2

ÉTICA E CIDADANIA 1 1 1 1 1

REDAÇÃO 1 1 1 1 1

EN
S.

 F
U

N
DA

M
EN

TA
L 

I

MÚSICA 1 1 1 1 1
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1.2. Avaliação Anual
A avaliação anual será realizada em 04 (quatro) bimestres, assim 
composta:

- Educação Infantil: a ficha de avaliação será composta pela produção 
do aluno no cotidiano escolar, podendo ser atividades diversas 
propostas em classe, pesquisas, trabalhos em grupo, projetos.

- Ensino Fundamental I:

a) Média Bimestral - será a média dos resultados dos seguintes 
instrumentos:

 Avaliação Parcial: avaliará a produção do aluno no 
cotidiano escolar, podendo ser atividades diversas 
propostas em classe, pesquisas, relatórios, trabalhos em 
grupo, projetos. 

 Prova I e Prova II:  provas agendadas com antecedência.

1.2.1. Prova Substitutiva
O aluno que não comparecer a alguma prova, em data previamente 
agendada, terá o direito de realizar Prova Substitutiva. Haverá somente 
uma data para a Prova Substitutiva por bimestre, em cada disciplina, 
após a realização de todas as provas do período. A nota desta prova 
substituirá todos os momentos de avaliação eventualmente perdidos 
no decorrer do bimestre e o conteúdo avaliado será o correspondente 
a todo o bimestre. 

Para requerer prova substitutiva na Secretaria da escola, o responsável 
precisará apresentar justificativa da falta à coordenadora pedagógica, e 
recolher, junto à Tesouraria, a taxa de R$ 30,00 cada prova em que 
ocorreu a ausência. Somente a apresentação de atestado médico, por 
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motivo de doença, no dia do retorno do aluno à escola, o isentará do 
pagamento. 

O requerimento de Prova Substitutiva deverá ser entregue na 
secretaria para que o aluno tenha o direito de realizá-la.  O aluno que 
não comparecer à Prova Substitutiva na data agendada no calendário 
escolar não terá direito a remarcá-la.

1.2.2. Normas para os dias de prova
 Todo o material deverá estar fechado e guardado no local 
determinado pelo professor.

 Celulares e outros eletrônicos não poderão estar sobre a carteira 
ou à mão; deverão estar desligados, guardados na mochila e não 
poderão tocar. Caso esta situação ocorra, o aluno terá sua prova 
retirada e zerada, sem direito à substitutiva.

 O aluno que for surpreendido portando ou usando “cola”, terá 
automaticamente sua prova retirada e zerada, sem direito à 
substitutiva.

 Caso o aluno se atrase em dia de prova, ele poderá fazê-la, desde 
que nenhum outro aluno tenha terminado e saído, e a concessão de 
acréscimo de tempo fica a critério da Coordenação, mediante avaliação 
do motivo do atraso.

 Durante a prova, não serão atendidas as dúvidas. 

1.2.3. Processos de Recuperação
a) Recuperação Paralela

Os alunos que não atingirem média 6,0 no bimestre, terão direito 
de fazer uma prova para recuperar a média. Para se prepararem 
para esta prova, deverão comparecer às aulas de recuperação, que 
serão ministradas no período oposto às suas aulas. A presença 
nestas aulas é obrigatória.
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b) Provas de Recuperação: acontecerão semestralmente, em agosto 
e dezembro, de acordo com o calendário previamente divulgado.  
Em agosto acontecerão as recuperações do 1º e 2º bimestres, e 
em dezembro, as recuperações do 3º e 4º bimestres. A prova de 
recuperação contemplará o conteúdo do(s) bimestre(s) em que o 
aluno não atingiu média. A nota máxima dessa prova é 6,0. Essa 
nota, substituirá a média bimestral, desde que seja superior a esta.

1.2.4. Lição de Casa

A Lição de Casa oferecerá ao aluno a oportunidade de rever, ampliar e 
sistematizar os assuntos trabalhados em sala de aula. A realização da 
Lição de Casa será obrigatória e deve ser vista pelo aluno como uma 
forma de estudar continuamente os conteúdos das disciplinas, 
minimizando a importância dos estudos de véspera de provas, que são 
pouco eficazes. 

O colégio valoriza muito a Lição de Casa, o professor orienta os 
exercícios a serem feitos e, depois, cobra-os, faz a correção e esclarece 
as dúvidas do grupo. Se necessário, o aluno terá aulas de reforço para 
ajudá-lo a superar suas dificuldades.

No Fundamental I, os alunos que não fizerem as Lições de Casa serão 
anotados pelo professor e o registro transferido para a Ficha Individual 
do aluno. Ao completar 03 (três) registros de tarefas não feitas o aluno 
será devidamente advertido pela Coordenação Pedagógica, e os pais 
serão comunicados.

1.2.5. Média Anual

A Média Anual, é calculada pela média das notas obtidas nos quatro 
bimestres, em cada disciplina. A média não sofre arredondamento. Os 
bimestres possuem pesos diferentes para o cálculo da média, sendo 
que:
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PRIMEIRO BIMESTRE PESO 1

SEGUNDO BIMESTRE PESO 2

TERCEIRO BIMESTRE PESO 1

QUARTO BIMESTRE PESO 2

O aluno que tiver obtido Média Anual igual ou superior a 6,0 (seis), em 
todos os componentes curriculares, será considerado promovido. Nos 
componentes curriculares em que o aluno obtiver Média Anual inferior 
a 6,0 (seis), o mesmo terá direito a fazer a Prova de Recuperação Final 
num limite de até 03 (três) disciplinas. 

1.2.6. Recuperação Intensiva

O processo de recuperação intensiva ocorre quando o aluno não atingiu 
um mínimo de 6,0 na média anual. Esta inclui listas de exercícios, 
plantão de dúvidas e prova previamente agendada.

Na prova de Recuperação Intensiva o aluno responderá às questões dos 
bimestres em que ele não atingiu média 6,0, e deve obter nota 6,0 em 
todos estes bimestres, para que seja promovido na disciplina.

Haverá um Conselho de Classe Final, formado pelos Professores, 
Coordenadores e Direção, que apreciará os casos que não se 
enquadrarem nos critérios estabelecidos, podendo, ou não, promover o 
aluno.

Os conteúdos das provas bem como as listas de exercícios serão 
divulgados na plataforma do Uno.
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1.2.7. Portal UNOi e SITE

O Portal UNOi e o SITE do colégio, são importantes ferramentas de 
comunicação escola - aluno - família. 

Portal UNOi - cada aluno e cada família terá o seu login e a sua senha, 
através dos quais será possível acompanhar o cotidiano escolar: 
conteúdos, lição de casa, listas de exercícios.

SITE – no site www.sagrado.com.br pais e alunos podem encontrar 
horários de provas e atividades, informações importantes sobre a 
rotina escolar, além de acessar, através do cadastramento prévio,  o 
boletim on-line.

Recomenda-se que os pais acompanhem, com frequência, a vida 
escolar dos filhos no Portal e no site e mantenham sempre atualizado 
na Secretaria Geral, o e-mail para contato.

Qualquer dúvida, deverão entrar em contato no Departamento de TI, 
através do telefone (19) 3753-2400.

1.2.8. Reuniões de Pais e Professores

Os Professores estarão à disposição para atendimento aos pais ao final 
de cada bimestre, em reunião previamente agendada.

A Coordenação Pedagógica será responsável pelo acompanhamento 
periódico dos alunos e poderá agendar reuniões com as famílias, 
sempre que julgar necessário. As famílias também poderão, a qualquer 
momento, solicitar reuniões com a Coordenação Pedagógica.

http://www.sagrado.com.br/
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2. RECURSOS DIDÁTICOS

2.1. Material didático

O material adotado pela escola é o UNOi, que deve ser adquirido pelos 
pais. O material é composto por apostilas e conteúdos digitais, 
disponibilizados na plataforma UNOi e em iPads, que podem ser 
utilizados nas aulas, de acordo com o planejamento do professor. 

Caberá ao professor eleger as estratégias necessárias para que a aula 
seja produtiva e envolvente. Ao aluno, caberá estar preparado para a 
aula, portando sempre o material didático necessário – não será 
produtiva e nem tolerável a participação do aluno numa aula sem 
material didático. 

2.2. Biblioteca
Os alunos deverão observar as datas de devolução dos livros que 
tomarem emprestados. O usuário terá inteira responsabilidade sobre o 
material para consulta ou empréstimo. Portanto, obras extraviadas ou 
danificadas devem ser substituídas por iguais, ou equivalentes, 
conforme acerto com a bibliotecária. Os usuários que não respeitarem 
as datas de devoluções terão seu direito de empréstimo suspenso e 
serão multados. 

A retirada de um livro estará condicionada à devolução do retirado 
anteriormente.



CSCJ –Manual do Aluno – Educação Infantil e Ensino Fundamental I

13

3. NORMAS ESCOLARES

3.1. Disciplina
O mundo social e cultural em que vivemos é regido por normas e leis 
construídas a fim de garantir o bem estar, a segurança e o bom 
funcionamento dos grupos. Na escola, fazemos um exercício diário ao 
lidarmos com normas e regras que dizem respeito ao ambiente público 
e não privado. 

A disciplina é também a condição fundamental para atingirmos nossos 
sonhos; para vencermos nosso comodismo e nossos limites e obtermos 
os resultados que queremos. 

Sendo assim, consideramos a disciplina como um dos elementos 
fundamentais para o funcionamento adequado das atividades 
escolares. Em todos os espaços e atividades, o aluno estará sujeito às 
normas disciplinares.

A disciplina é construída na relação educativa e sua manutenção é de 
responsabilidade de todo o corpo docente, discente e administrativo da 
escola. Assim, é importante que:

 as classes permaneçam sempre bem organizadas e limpas, 
cabendo aos alunos zelar pelo espaço de sua sala de aula (murais, 
fechamento de portas, computadores, ventiladores etc.);

 os alunos permaneçam nos locais combinados conforme 
orientação dos Seguranças, Professores e Coordenadores;

 a permanência do aluno no colégio fora do horário de aulas 
regulares é permitida desde que o aluno esteja envolvido em 
alguma atividade escolar e com o conhecimento do Coordenador 
Pedagógico.
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Para que a aprendizagem aconteça de forma adequada e a disciplina seja 
respeitada em todos os espaços escolares, elencamos algumas situações 
que deverão ser continuamente observadas, uma vez que não serão 
permitidas:

a) tratar colegas, professores e funcionários de forma desrespeitosa;
b) agredir física e/ou verbalmente colegas, professores e 

funcionários;
c) conversar e brincar de forma que prejudique o contexto do 

trabalho em sala de aula;
d) utilizar qualquer aparelho eletrônico em sala de aula;
e) usar telefone celular em sala de aula, que  deverá 

obrigatoriamente permanecer desligado e guardado na   mochila;
f) utilizar cartas de baralho;
g) portar objetos estranhos às atividades escolares;
h) comer ou beber dentro da classe durante a aula;
i) permanecer na classe após a saída do professor no horário de 

intervalo ou no final do período;
j) agir com desrespeito ao patrimônio da escola.

3.2. Medidas Disciplinares
As situações acima descritas, bem como outros comportamentos 
inadequados para o ambiente escolar e a convivência em grupo, serão 
passíveis das medidas disciplinares abaixo, com progressão anual. 

A exclusão do aluno da classe devido a problemas disciplinares será 
tratada como consequência de falta disciplinar grave e entendida como 
impossibilidade de permanência dele na aula em que ocorreu o fato, 
retornando a partir da aula seguinte. É importante ressaltar também 
que o aluno ficará responsável pela retomada de atividades e 
conteúdos perdidos, bem como das tarefas solicitadas.
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No caso do aluno ser excluído de sala pelo professor, em razão de 
comportamento inadequado que atrapalhe o bom andamento da aula, 
serão estes os encaminhamentos: 

 1ª Ocorrência –Comunicado para a família
 2ª Ocorrência - Advertência escrita
 3ª Ocorrência - Advertência escrita
 4ª Ocorrência - Suspensão de um dia
 5ª Ocorrência – Suspensão de um ou mais dias
 6ª Ocorrência – Suspensão de um ou mais dias
 7ª Ocorrência – Encaminhamentos para a transferência do 

aluno

Importante:

 a sequência de aplicação das medidas poderá ser alterada 
dependendo da gravidade da falta, a critério da Coordenação 
ou Direção da escola. Quando necessário, será ouvido o 
Conselho de Professores. 

 qualquer forma de agressão física implicará imediata 
suspensão;

 a suspensão por três dias poderá vir acompanhada de uma 
“Declaração de Matrícula Condicional” e, caso haja nova 
ocorrência, a família poderá ser convidada a transferir o aluno 
para outra unidade de ensino. Nesses casos, a matrícula para o 
ano seguinte , no colégio, será indeferida pela direção.

Cada aluno possui uma Ficha de Acompanhamento Individual na qual 
ficam registradas todas as ocorrências.
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3.3. Horários
O cumprimento dos horários estabelecidos pela escola será essencial 
para o adequado desenvolvimento das atividades. Nesse sentido, valem 
as regras abaixo descritas:

3.3.1. Entrada
a) A entrada na escola será feita pelas Portarias dos Alunos;
b) O aluno deverá dirigir-se à sala de aula, ao toque do sinal;
c) O aluno que chegar atrasado deverá, necessariamente, 

justificar seu atraso e poderá receber uma autorização de 
entrada, depois da análise do pedido. A justificativa será 
registrada na Ficha Individual do Aluno. Só será permitida a 
entrada com atraso uma vez por mês.

 Justificativa: será aceita UMA justificativa de atraso por mês, 
feita pela família, pessoalmente ou por escrito, no momento da 
chegada. 

3.3.2. Penalidades para atrasos sem justificativa

Atrasos SEM justificativa, em qualquer uma das aulas do dia, 
terão o seguinte tratamento:
 1ª Ocorrência - Advertência oral ao aluno
 2ª Ocorrência - Advertência por escrito
 3ª Ocorrência em diante - Suspensão no dia seguinte da 

ocorrência

 A aplicação das medidas em relação aos atrasos tem progressão 
semestral.
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3.3.3. Saída

A saída antecipada somente será autorizada mediante solicitação 
expressa da família, com a presença de um dos pais/responsáveis, por 
e-mail ou bilhete assinado para o Coordenador Pedagógico. Não haverá 
liberação de saída por contato telefônico. A escola fará contato com a 
família para tratar da saída antecipada quando o aluno, por motivo de 
saúde, apresentar necessidade. Os funcionários não estarão 
autorizados a falar com as famílias através dos celulares dos alunos.

3.4. Falta do material didático

O aluno deverá se organizar para portar todo o material solicitado para 
as aulas do dia. A falta do material prejudica o acompanhamento das 
aulas e consequentemente o bom aproveitamento delas. Por isso, será 
aceita 01 (UMA) justificativa de falta de material por mês.  

3.4.1. Penalidades para a falta do material didático

A falta do material, em qualquer uma das aulas do dia, terá o 
seguinte tratamento:
 1ª Ocorrência - Advertência oral ao aluno
 2ª Ocorrência - Advertência por escrito
 3ª Ocorrência em diante - Suspensão no dia seguinte da 

ocorrência

 A aplicação das medidas terá progressão semestral.
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3.5. Lanches e refeições

A cantina não estará autorizada a atender os alunos em horários de 
aula, devendo ser procurada somente nos intervalos ou no final de 
período. 

Nos dias em que o aluno permanecer na escola em período integral, 
recomendamos que o almoço seja feito no restaurante do colégio.

3.6. Uniforme escolar

O uso do uniforme será obrigatório para a realização de todas as 
atividades escolares que o aluno fizer no colégio. 

 Uniforme básico: o aluno deverá usar o uniforme completo  
adotado pela escola. A utilização do TÊNIS é parte integrante do 
uniforme.

 Uniforme de inverno – Casaco de microfibra ou moletom azul-
marinho com o logotipo do colégio.Quando o aluno usar o agasalho 
de frio, deverá ter por baixo a camiseta da escola. Outro agasalho de 
frio somente poderá ser usado por baixo do agasalho do uniforme 
ou da camiseta da escola. 

 ATENÇÃO: 
a) Não será permitida qualquer alteração nas características 

originais das peças do uniforme e nem o uso de “shorts”, 
sandálias e chinelos de qualquer tipo;

3.7. Agenda

Cada aluno receberá no início do ano uma agenda, contendo o 
Calendário Escolar.


