Manual da

2021

Família

Querida Comunidade Educativa,
Iniciamos mais um ano com a certeza de que o Senhor nos iluminará e acompanhará
nesta nova etapa de nossas vidas.
A nossa missão é viver os ensinamentos de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de
Marillac integrando-os aos valores éticos e morais para que possamos, à luz do Carisma
Vicentino, cultivar o amor, a solidariedade e o respeito, especialmente pela vida, hoje tão
ameaçada.
A Campanha da Fraternidade 2020 com o tema “Fraternidade e Vida” e o lema “Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33- 34) busca conscientizar, à luz da Palavra de
Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso que se traduz em relações de mútuo
cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa
comum.
O Papa Francisco, sensível aos desafios contemporâneos, relançou o Pacto Educativo
Global nos encorajando a pensar e a viver a educação como “um dos caminhos mais eficazes
para humanizar o mundo e a história”. Nesse sentido, reconhecemos a importância de cada
família no processo educativo.
Identifiquemos a criação como um presente de Deus para cada um de nós, olhemos
para as nossas diversas realidades e, mais do que nunca, vivamos o respeito entre nós: na
escola, na família, nos ambientes onde vivemos.
Lembremo-nos também, através de nossos projetos e ações con¬cretas, das dores
de nossos irmãos e irmãs, e que possamos, com os nossos gestos de solidariedade, nos
fortalecer no cuidado, zelo, na fraternidade e na partilha.
Valorizemos a vida, dom de Deus! Cresçamos como pessoas maduras, simples, humildes
e honestas. Vivamos a caridade, pois tudo passa... só o amor permanece.
Sejam todos bem-vindos, e tenhamos um ano abençoado sob a proteção de Nossa
Senhora das Graças.
A Direção
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1. NOSSA HISTÓRIA
O Colégio Vicentino São José, em Vila Velha - ES, foi fundado em 1958 por solicitação
do Vigário Frei Firmino Matufchek e por insistência de seus habitantes, pois sentiam a
necessidade de um colégio feminino na cidade.
Diante da insistência, o Conselho da Associação São Vicente de Paulo reuniu-se, no dia
29 de maio de 1957, na cidade do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a possível criação
de um colégio em Vila Velha que tivesse a finalidade de dar à juventude feminina vilavelhense
uma formação moral, cívica e religiosa, baseada nos critérios da pedagogia moderna e
dentro das normas da Santa Igreja.
No dia 1º de junho de 1957, chegava à Vila Velha a Irmã Tereza Chiesa, a qual estava
autorizada a dar início a essa tão significante obra. Atenta ao objetivo de sua vinda, iniciou a
preparação da documentação com a qual daria entrada na Inspetoria Seccional de Vitória,
solicitando a criação do colégio. A solicitação foi acolhida com muita simpatia por parte do
Sr. Inspetor Seccional, naquela ocasião, Dr. Elias Rodolpho Bussinger, que se prontificou a
auxiliar em tudo o que fosse necessário para que o 1º Ginásio Feminino de Vila Velha viesse a
ser uma realidade. Achou conveniente que lhe fosse dado um nome, já que o Instituto Nossa
Senhora das Graças, com seus estatutos próprios, não era um colégio. Foi, então, escolhido
“São José”, o nome do santo que passaria a ser seu patrono e a quem seriam confiadas
todas as dificuldades que pudessem aparecer.
Como tudo já estava bem encaminhado, foi permitida, pela Seccional, a realização dos
exames de admissão. O total de 47 alunas foi aprovado e, em 1º de Maio de 1958, teve início o
Curso Ginasial, inaugurando-se, assim, o nosso atual e querido Colégio São José.
Pouco a pouco, as atividades e instalações do Colégio foram ampliadas, dotando-as do
que se faz necessário para a concretização de sua missão pedagógica, evangélico-vicentina
e para o bem-estar de educandos e educadores.
Atento às exigências das leis que regem a educação no Brasil, aos avanços das ciências
e da tecnologia, aos princípios norteadores de uma educação integral, o Colégio Vicentino
São José continua nessa missão no decorrer de seus 62 anos de atividade.
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2. MISSÃO
Educar e evangelizar, à luz da Pedagogia de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, para formar cidadãos solidários e comprometidos com a vida em toda a sua plenitude.

3. VISÃO
Ser referência como Rede Vicentina de Educação em excelência acadêmica, formação
em valores e compromisso social e ambiental.

4. VALORES

• Acolhimento;
• Compromisso social;
• Fé cristã e solidariedade;
• Sustentabilidade;
• Ética e justiça.
5. PROPOSTA PEGAGÓGICA
Na perspectiva de uma Pedagogia Progressista, a Educação Vicentina visa à
apropriação do conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, que, ao ser
mediado pelo educador, promove o desenvolvimento integral do educando, proporcionandolhe condições adequadas para oportunizar seu desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo,
social, como também para possibilitar a construção do conhecimento por meio de uma
prática pedagógica competente e socialmente comprometida.
A instituição educacional é vista como um local em que o conhecimento é sistematizado,
socializado e mediado de forma não fragmentada, vinculado à realidade, favorecendo a
ampliação das possibilidades culturais dos educandos.
A Educação Vicentina visa, portanto, a formação de sujeitos capazes de imaginar e
elaborar ideias novas, de progredir e aperfeiçoar conceitos e tecnologias, desenvolvendo a
criatividade em sintonia com a consciência ecossocial e cristã.
Colégio Vicentino São José
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A ação pedagógica, por conseguinte, busca promover a prática de investigação,
pesquisa, ensino e engajamento social, em um processo criativo e dinâmico. Entendemos
que todo conhecimento tem como objetivo despertar e potencializar o que há de melhor no
ser humano e, a partir dele, contribuir para uma existência com propósitos alicerçados no
amor vicentino, em sintonia com a comunidade humana e com o planeta.
Tem-se por pressuposto dessa prática, que se parta sempre da análise do contexto da
educação como um processo de humanização, ou seja, o caráter problematizador, o qual se
atribui por meio do diálogo, que tem base existencialista, visto que este “[...] se impõe como
caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens” (FREIRE, 1983, p. 93).
Consequente a isso, opta-se pela utilização da Metodologia Interacionista, na qual
o educando é sujeito de seu processo de aprendizagem, de forma a problematizar,
questionar e construir as relações entre educando, educador e o meio. O ponto de
partida é estimular o educando a realizar suas descobertas pessoais e organizar o seu
pensamento, estabelecendo relações entre os conhecimentos que possui e os novos,
com a implementação de ações concretas e de conteúdos conceituais em cada área do
conhecimento.
A aprendizagem escolar, nessa perspectiva, aparece como o resultado de uma
interação entre três elementos: o educando, que constrói os significados; os objetos de
conhecimento pelos quais o educando constrói tais significados; e o educador, que atua
como mediador entre o conteúdo e o aprender do educando.
Portanto, o conhecimento elaborado nessa relação torna-se meio para que educandos
e educadores compreendam os contextos em que estão inseridos, com seus problemas e
necessidades, de forma a gerar as respostas necessárias, novas alternativas humanizadas
e humanizantes.
Desse modo, a apropriação do conhecimento científico, tecnológico, humano e
espiritual acontece em um ambiente de união, corresponsabilidade, diálogo, autonomia,
liberdade e amor, em que se trabalham conjuntamente os valores do Carisma Vicentino –
Educação Humana e Cristã, o Diálogo e Respeito e a Sustentabilidade – por meio dos Temas
Transversais da Educação Básica e dos Valores Cristãos Vicentinos:

• Cultura da Justiça e Solidariedade, que implica sensibilizar para o serviço de
Jesus Cristo no pobre e assumir opções/ ações concretas envolvendo a instituição
Colégio Vicentino São José
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educacional, a família e a comunidade local num espírito de solidariedade às reais
necessidades dos pobres;

• Construção da Civilização do Amor, por meio da qual se busca vivenciar o amor de

maneira efetiva, valorizando o ser humano na sua integridade e o universo criado como
dons de Deus e compromisso de cuidado de todos/as.
Tais temas unidos garantem a teoria e a prática do carisma vicentino na proposta
curricular de cada instituição educacional, na prática docente e na vida de cada educador/a
e educando/a.
Projeto Educativo da Rede Vicentina de Educação, pag.23,24

6. ESTRUTURA PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO
6.1 Educação Infantil

• Maternal I (2 anos completos até 31 de março);
• Maternal II (3 anos completos até 31 de março);
• Infantil I (4 anos completos até 31 de março);
• Infantil II (5 anos completos até 31 de março).

Colégio Vicentino São José

11

Manual da Família 2021

6.2 Ensino Fundamental

• 1º ano ao 9º ano.
6.3 Ensino Médio

• 1ª a 3ª série.

7. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
7.1 Diretora Geral

• Zelar e garantir a fidelidade aos princípios educativos e filosóficos de São Vicente

de Paulo, Santa Luísa de Marillac e da Igreja, tendo-os como fundamento inspirador de
todo o processo educativo;

• representar a escola em todas as ocasiões em que forem necessárias, nos âmbitos

locais, públicos e da Rede Vicentina de Educação;

• gerir as finanças da escola com responsabilidade, considerando sempre a relação

custo-benefício;

Colégio Vicentino São José
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• conhecer e fazer cumprir a legislação educacional vigente que ampara e regulamenta
o funcionamento da escola, nos âmbitos federal, estadual e municipal;
• liderar, mediar conflitos e consensos entre os diversos grupos e pessoas que

trabalham no ambiente escolar;

• facilitar a interação dos grupos que compõe o universo escolar para a construção e

vivência da Proposta Pedagógica Escolar;

• delegar competências e funções de forma consciente e responsável, visando o bom

funcionamento da escola, sempre à luz da legislação vigente;

• conhecer, utilizar e divulgar os recursos pedagógicos e digitais utilizados na escola;
• primar pela boa imagem da instituição e pelos valores que a constituem;
• manter uma postura idônea e ética diante de todas as situações em que representa

a instituição;

• gerenciar e liderar o planejamento estratégico da instituição.
7.2 Diretora Pedagógica

• Gerir os processos educacionais da instituição;
• participar do processo seletivo e de avaliação de cada serviço da Unidade, a fim de se

obter uma maior qualidade nas atividades;

• fazer cumprir a Proposta Pedagógica-Pastoral, Regimento Escolar, Organização

Curricular, Manual de Funções;

• acompanhar as etapas do planejamento garantindo a melhoria técnico-pedagógica

do colégio e de toda comunidade educativa;

• participar das reuniões do conselho e serviços do Colégio;
• apresentar projeto à Direção Administrativa acerca da racionalização dos recursos

disponíveis;

• propor melhoria na proposta educacional à luz das novas teorias da área, bem como

atuar na formação continuada dos docentes;

• assinar os documentos relativos à vida escolar dos alunos.
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7.3 Coordenação Pedagógica

• Implementar, avaliar, coordenar e planejar os processos pedagógicos;
• acompanhar e orientar o trabalho do professor no processo de ensino-aprendizagem;
• coordenar as atividades pedagógicas da instituição, de acordo com sua Proposta

Pedagógica-Pastoral;

• dialogar com os coordenadores de área.
7.4 Orientador Educacional

• Promover e acompanhar o processo de educação integral do aluno;
• organizar e oferecer informações às famílias acerca do desenvolvimento

do

estudante;

• ser agente mediador no processo de integração família-escola.
7.5 Coordenação de Pastoral

• Realizar a gestão da Equipe de Pastoral da instituição;
• coordenar os processos pastorais em vista da Escola em Pastoral;
• assegurar a unidade dos processos pastorais a fim de que estejam em unidade com

a Igreja local e em consonância com as orientações da Província do Rio de Janeiro;

• contribuir com a imersão da comunidade educativa na missão e carisma vicentino

integrando escola-família-comunidade;

• difundir a cultura vocacional.
7.6 Coordenação de Área

• O exercício da coordenação de área deverá ser de, no mínimo, um ano e o professor

deverá exercer a regência de classe na instituição;

• manter a unidade de ação entre os professores da mesma área e nos diversos

segmentos;

• assegurar o com as demais áreas/componentes curriculares, visando a integração
entre os docentes;
Colégio Vicentino São José
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• otimizar os resultados e a contribuição para a sustentação e aprimoramento da
proposta pedagógica-pastoral da escola;
• colaborar com os processos interdisciplinares e transdisciplinares da instituição.
8. EQUIPE DE AUXILIARES
8.1 Auxiliar de Disciplina

• Cuidar da segurança dos alunos nas dependências do Colégio;
• inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar;
• orientar alunos sobre regras e procedimentos;
• prestar apoio às atividades acadêmicas.
8.2 Auxiliar de Sala / Estagiário

• Acompanhar os alunos durante as aulas e os recreios;
• cuidar das necessidades individuais dos alunos;
• auxiliar os professores e alunos, na condição de aprendiz, nas atividades pedagógicas.
9. PASTORAL ESCOLAR VICENTINA
A Pastoral Escolar Vicentina é, por meio de um “jeito” de ser e agir, comprometida
com os princípios do Evangelho, os quais buscam concretizar o Reino de Deus entre nós.
Inspirado pelo Carisma de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, o Plano Trienal
de Pastoral tem a missão de refletir com toda a comunidade educativa a importância
de sermos presença de cuidado na vida do outro, não podendo ser a educação vivida de
outra forma, como nos diz Paulo Freire: “Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que
estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o
professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente”. FREIRE, Paulo.
A Escola, Revista Nova Escola, n.163, jun. 2003.
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10. MENSALIDADES
É o setor responsável pela cobrança de taxas e mensalidades.
Disponibilza, mensalmente, o boleto no Portal Escolar (site do colégio) e no APP (GV
Mobile Educação Vicentina 4.0)..
Esse setor orienta que antes de efetuar o pagamento é essencial conferir os dados
abaixo:
1. Banco emissor (Caixa Econômina Federal);
2. Beneficiário (ASSOC EDU SÃO VICENTE DE PAULO) CNPJ 61.532.826/0010-87;
3. Logotipo e código da CEF (104), no início da linha digitável.
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira das 8h às 17h.

11. SECRETARIA
É o setor responsável pela documentação dos alunos e do Colégio.
Os prazos estabelecidos para expedição de documentos são:

• Declaração: 01 dia;
• 2ª via de Boletim: 01 dia;
• 2ª via do Histórico Escolar: 15 dias;
• Histórico Escolar: 30 dias;
Importante ressaltar que é cobrada uma taxa na emissão de 2ª via de documentos.
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 17h.

12. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
É o setor responsável pela pesquisa e implantação de novas tecnologias educacionais,
como também por treinamentos nesse âmbito e pelo apoio aos setores administrativos,
pedagógicos, aos professores e alunos no uso dos recursos computacionais disponibilizados
pela instituição.
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13. PORTAL ESCOLAR
Para acessar o Portal Escolar, siga as instruções abaixo: www.colegiosaojose.com.br

ACESSO RESPONSÁVEL
Usuário: CPF (sem ponto e sem traço)
Senha: Data de nascimento
(2 dígitos do dia, 2 dígitos do mês e 4
dígitos ano)

ACESSO ALUNO
Usuário: Número de matrícula
Senha: Data de nascimento
(2 dígitos do dia, 2 dígitos do mês e 4
dígitos ano)

14. GV MOBILLE - App
O aplicativo já se encontra disponível nas plataformas:

Basta procurar por “EDUCAÇÃO VICENTINA 4.0” na loja do seu smartphone e baixar o
aplicativo. Após baixar, o seu acesso será:
ACESSO RESPONSÁVEL
Usuário: CPF (sem ponto e sem traço)
Senha: a mesma no Portal Escolar.
OBS.: No 1º acesso a senha será a data
de nascimento com 8 dígitos.

ACESSO ALUNO
Usuário: Número de matrícula
Senha: a mesma no Portal Escolar.
OBS.: No 1º acesso a senha será a data
de nascimento com 8 dígitos.
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15. RECEPÇÃO
O Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 6h30 às 18h.

16. ENFERMARIA

• O atendimento realizado pelo setor de enfermaria é somente de primeiros socorros,

sendo registrado em ficha padrão e enviado aos responsáveis, via agenda ou Portal
Escolar;

• após o atendimento, a colaboradora entrará em contato com a família, se necessário;
• caso o aluno necessite de uso de medicação dentro do horário escolar, esta deverá

ser entregue juntamente com a prescrição médica e/ou autorização do responsável,
por escrito;

• não é fornecido nenhum tipo de medicamento ao aluno;
• o aluno que apresentar sinais de doença infectocontagiosa ou que precise de

maiores cuidados não poderá permanecer/comparecer ao colégio. O retorno às aulas
acontecerá mediante a apresentação do atestado médico liberando o aluno para as
atividades escolares.

17. ATENDIMENTO A ALUNOS EM CASO DE EMERGÊNCIA

• O Colégio Vicentino São José oferece aos alunos o Serviço de Assistência Escolar com
assistência 24h e cobertura para acidentes dentro e fora da escola;
• o aluno matriculado tem cobertura do Seguro de Acidente Pessoal Coletivo, conforme

apólice nº 153859 da TOKYO MARINE SEGURADORA;

• em caso de acidente dentro da escola, a família será imediatamente comunicada, e o

estudante será encaminhado ao atendimento de emergência;

•

caso a família não seja localizada, o aluno será encaminhado aos profissionais
médicos e/ou instituições hospitalares indicados na ficha de matrícula. Na ausência de
uma indicação, o Colégio reserva-se o direito de encaminhar ao hospital credenciado
da seguradora.
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18. ESPAÇOS PASTORAIS E PEDAGÓGICOS
18.1 Capela
Espaço de vivência e cultivo da espiritualidade.
Celebração Eucarística
Todas as quintas-feiras, às 6h30.
Aberta: das 7h às 17h30

18.2 Biblioteca Anchieta
Local de estudo e pesquisa em vista do processo de ensino e de aprendizagem dos
estudantes.

Regulamento:

• Os alunos poderão consultar e ler os livros no próprio local ou retirá-los mediante

empréstimo, por um período de, no máximo, 07 dias consecutivos, podendo ser
renovado por duas vezes, caso não haja reserva por parte de outro usuário;

• o empréstimo de obras da biblioteca é pessoal e intransferível, ficando o usuário

responsável pelo item retirado por empréstimo;

• serão admitidas reservas de obras que se encontrem emprestadas por outros

usuários. O número máximo de reservas é de 01 livro por usuário;

•

a colaboradora da biblioteca
verificará o estado da obra a ser
emprestada e devolvida. Caso aconteça
de o livro estar danificado, o usuário
deverá substituí-lo por outro com o
mesmo título;

•
Colégio Vicentino São José
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obra, ocorrerá a multa de R$1,00 (um real) por dia de atraso, não serão contados os
sábados, os domingos, feriados e férias. Essa medida tem como objetivo despertar no
aluno a responsabilidade com os compromissos assumidos;

• o não pagamento da penalidade deixará o usuário impedido de realizar outro
empréstimo até a quitação da dívida;
• em caso de perda, a equipe da biblioteca deverá ser avisada e a mesma encaminhará
um comunicado para a família, a qual tomará as devidas providências de reposição;
• o agendamento das salas de estudo deverá ser feito, pessoalmente, com, pelo menos,
um dia de antecedência;
• o acesso à internet é restrito à atividade acadêmica, com agendamento prévio;
• o uso de aparelhos sonoros somente com fone de ouvido.
Não é permitido:

• Alimentar-se nas dependências da biblioteca;
• comportar-se de forma

inadequada ao ambiente;

• utilizar

os computadores
para uso que não seja pertinente às
questões pedagógicas.
Horário de Funcionamento:
De 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h50.

18.3 Reprografia

• A escola dispõe de um setor de cópias;
• o valor da cópia preto e branco será de R$ 1,00 e da cópia colorida de R$3,00, a serem

pagos no ato da solicitação;

• o serviço de encadernação é de R$5,00;
Horário de Funcionamento: De 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 17h.
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18.4 Laboratório de Ciências (Química e Física)

• O uso do jaleco durante as aulas no laboratório é obrigatório;
• o aluno deverá trazer o material para as aulas práticas, quando solicitado pelo

professor;

•é

necessário o cumprimento das normas de funcionamento e segurança do
laboratório;

• não é permitido lanchar, usar celular e entrar com mochilas no laboratório;
• não é permitido utilizar e/ou retirar os equipamentos do laboratório sem autorização

do responsável pelo setor.

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira das 7h10 às 16h20 ou de 8h às 17h.

18.5 Laboratório de Informática
18.6 Sala de Tecnologia
18.7 Quadras Esportivas
18.8 Auditório
18.9 Sala de Arte
18.10 Sala de Música
18.11 Parque Infantil
18.12 Brinquedoteca
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19. PROJETOS PASTORAIS PEDAGÓGICOS
19.1 Aluno Destaque ...........................................................
19.2 Campanha da Fraternidade
19.3 Capacitação de Educadores
19.4 Conexão Vicentina .....................................................
19.5 Clube de Leitura ..........................................................
19.6 Educação Tecnológica
19.7 Encontro de Convivência
19.8 Encontro Pedagógico com a Família
19.9 Formação Vicentina .................................................
19.10 Jointer ............................................................................
19.11 Olimpíadas Escolares
19.12 Orientação Profissional
19.13 Projeto Bio Vivência
19.14 Projeto Liderança .....................................................
19.15 Projeto Literário .......................................................
19.16 Projetos Solidários
19.17 Recital Cultural
19.18 Semanas Temáticas
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19.19 Show de Talentos .........................................................
19.20 Simulados ...................
19.21 Vicentinos em Ação

20. JUVENTUDE MARIANA VICENTINA
O grupo Juventude Mariana Vicentina é um movimento da Igreja Católica iniciado em
1830 a pedido de Nossa Senhora das Graças à Santa Catarina Labouré, a qual desejava que
os jovens tivessem um encontro com seu Filho Jesus por meio do serviço aos pobres. O
movimento JMV foi reconhecido pelo Decreto do Papa Pio IX, a 20 de junho de 1847.

• As reuniões da JMV acontecerão às sextas-feiras, das 14h30 às 16h, para os alunos

do 7º ano à 2ª série do Ensino Médio, com momentos de oração, partilha, formação,
lazer, teatro e outras atividades.

• esses encontros possibilitam aos adolescentes se tonarem agentes de mudança em

seu próprio meio e na sociedade.

21. PROGRAMAS, PARCERIAS E OLIMPÍADAS
21.1 PROGRAMA BILÍNGUE UDP .........................................
University Of Dayton e a University Of Dayton Publishing

21.2 PROJETO OPEE ...............................................................
21.3 PROJETO MODERNA COMPARTILHA ......................
21.4 SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO ................................
21.5 ASSESSORIA SM ............................................................
21.6 SARV – Sistema Avaliativo da Rede Vicentina ................
21.7 REDAÇÃO NOTA 1000 ...................................................

Colégio Vicentino São José

23

Manual da Família 2021

21.8 SIGI ......................................................................................................
21.9 OBMEP ...............................................................................................
21.10 OBA ......................................................................................................
21.11 ONHB ...................................................................................................
21.12 ONC .....................................................................................................
21.13 OBQ JR ...............................................................................................
21.14 OBF ......................................................................................................
21.15 OBB ......................................................................................................
21.16 OLP ......................................................................................................
21.17 OBL ......................................................................................................
21.18 OBR .....................................................................................................

22. PARCERIA ESCOLA-FAMÍLIA
A parceria escola/família, baseada no respeito e na confiança mútua, é imprescindível
para uma educação sólida dos alunos.
É essencial a cooperação da família no acompanhamento sistemático da vida escolar
dos alunos, atentando-se para os seguintes itens:

• Conhecer o Manual da Família;
• monitorar a vida acadêmica por meio do Portal Escolar e/ou GV Mobille;
• ter ciência dos comunicados escolares;
• cumprir as normas estabelecidas;
• assegurar a frequência e pontualidade do aluno;
• solicitar a saída antecipada por meio da agenda escolar, datada e assinada pelos

responsáveis;
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• buscar o filho no Colégio. Em caso de terceiros, enviar a autorização contendo os
dados da pessoa autorizada.
• justificar a ausência do aluno por meio de atestado;
• evitar viagens em dias letivos;
• informar imediatamente à secretaria do Colégio mudança dos dados cadastrais

(endereço, e-mail e telefones);

• participar de reuniões, plantões, palestras e eventos do Colégio;
• comparecer ao Colégio quando convocado para atendimento;
• incentivar a autonomia do estudante na organização da vida escolar: tarefas de

casa, materiais, mochila e outros;

• conhecer o sistema de avaliação do colégio;
• indenizar ou reparar danos causados pelo aluno ao estabelecimento ou a objetos de

colegas;

• responder

legalmente pelo estudante por eventuais informações difamatórias
veiculadas envolvendo alunos e/ou colaboradores, por qualquer meio, inclusive via
Internet;
OBS.: Informamos que o Colégio não organiza viagens de formatura e festas.

23. COMUNICAÇÃO ESCOLA / FAMÍLIA

• É realizada via telefone, agenda, e-mail, Portal Escolar e GVMobile;
• os comunicados escolares serão publicados no Portal Escolar e GVMobile;
• assinar e devolver ao Colégio, no prazo determinado, termos de responsabilidade e

compromissos, entre outros;

• solicitar o atendimento com o SOE, via telefone, agenda escolar ou e-mail, de

preferência, no turno em que o aluno estuda;

• o prazo de entrega de relatórios solicitados por especialistas será de 10 (dez) dias.
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24. REUNIÃO DE PAIS E PLANTÃO PEDAGÓGICO
Educação Infantil – Plantão de atendimento no 1º e 3° trimestres e reunião por série, no 2°
trimestre, podendo ser presencial ou remoto.
1º ao 5º ano - Plantão de atendimento no 1º, 2º e 3° trimestres e reunião por turma no 3º
Trimestre, podendo ser presencial ou remoto.
6º ano ao Ensino Médio - Plantão de atendimento no 1º, 2º e 3º trimestres, podendo ser
presencial ou remoto.
OBS.: Acontecerá, no início do ano letivo, uma reunião de acolhimento para todas as turmas.

25. BOLETIM ESCOLAR

• Será divulgado trimestralmente por meio virtual.
26. AGENDA ESCOLAR

• É de uso obrigatório;
• espaço para o registro diário da organização escolar;
• o responsável deverá verificar e dar ciência às informações registradas;
• não é permitido arrancar as folhas da agenda.
27. DIA DE ANIVERSÁRIO

• Toda 6ª feira, no momento de oração, celebramos a vida dos aniversariantes da

semana;

• no dia do aniversário, o aluno poderá vir para a escola, vestindo roupa de passeio ou

fantasia;

• a comemoração será realizada no horário do recreio;
• o responsável deverá realizar o agendamento com o SOE, com pelo menos uma

semana de antecedência;

• não será permitida a participação de pais, irmãos e alunos de outras turmas;
Colégio Vicentino São José
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• a distribuição de convites na escola de festas externas, somente será permitida, sem
exclusão de alunos.
28. UNIFORME ESCOLAR
O uso do uniforme, conforme catálogo abaixo, é obrigatório em todas as dependências
do Colégio, inclusive o uniforme de inverno (salas climatizadas);

• o uso do jaleco é obrigatório para as atividades no Laboratório de Ciências;
• para o acesso ao Colégio no contraturno, o aluno deverá apresentar-se trajando o

uniforme;

• todo o uniforme deverá ser marcado com o nome do aluno;
• o não cumprimento das normas supracitadas terão como consequências:
1ª ocorrência - Advertência ao aluno e registro no sistema;
2ª ocorrência - Advertência ao aluno, registro no sistema e contato com os
responsáveis;
3ª ocorrência - Advertência ao aluno, registro no sistema e contato com os
responsáveis para trazer o uniforme ou buscar o aluno, pois não será permitida
a permanência no Colégio.

29. CATÁLOGO DE UNIFORME

• Camisa com manga curta (unissex);
• Camisa sem manga (unissex);
• Camisa com manga longa (unissex);
• Bermuda suplex (feminino);
• Bermuda tactel (masculino);
• Bermuda moleton (masculino);
• Bermuda tactel com bolso (masculino);
• Short-saia tactel (feminino – até o 5º ano);
• Calça tradicional de brim (unissex);
• Calça tactel (unissex);
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• Calça corsário suplex (feminino);
• Calça reta suplex (feminino);
• Blusão de Moletom (unissex);
• Jaqueta tactel ou moleton azul-marinho (unissex);
• Jaleco branco de manga comprida de algodão (unissex);
• Vestido de malha (feminino – até o 5º ano);
• Tênis.
30. ARMÁRIOS
O CVSJ em parceria com a LOCKER, proporciona
aos alunos, a partir do 5º ano do Ensino Fundamental,
a possibilidade da locação de armários. Nosso objetivo
é oferecer uma solução simples e prática para reduzir
substancialmente o peso das mochilas e contribuir para uma melhor organização da vida
acadêmica, trazendo mais conforto e bem-estar aos alunos por meio da utilização de
armários pessoais.

31. CONDUTAS DO ALUNO
31.1 Regulamento Interno

•

Participar de todos os trabalhos escolares e frequentar assiduamente as aulas,
munido do material necessário;

• não será permitido o empréstimo de material durante as aulas;
• manter em dia as tarefas escolares;
• trazer diariamente a agenda escolar e nela registrar as anotações necessárias à
sua organização;

• monitorar o desempenho acadêmico no portal escolar;
• esclarecer as dúvidas a respeito dos trabalhos e testes devidamente corrigidos,

avaliados e comentados pelo professor;
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• requerer a 2ª chamada de provas, em conformidade com o Calendário e Regimento
Escolar;
• eleger seu representante de classe de forma democrática, por meio de votação;
• respeitar e promover os direitos humanos independente da etnia, credo, gênero,
ideologia, preferência político-partidária ou qualquer outra;

• catar as normas regimentais e as determinações administrativas do colégio;
• colaborar com a limpeza e conservação do prédio escolar, das instalações, dos
equipamentos, do mobiliário e de todo material escolar;

• não portar na escola, material que represente risco para a saúde, segurança ou
integridade física e moral sua e de qualquer outra pessoa;

• tratar a todos com respeito: não difamar professores, colegas e demais funcionários
sob qualquer pretexto;

• zelar por seus objetos pessoais, ficando o Colégio isento da responsabilidade no
caso de perdas, danos ou extravios;

• entregar, na data combinada, trabalhos e atividades solicitados pelos professores.
Após o prazo estabelecido, o professor pode ou não aceitar a entrega dependendo da
justificativa. Nesses casos, a pontuação original sofrerá alterações;
• usar o uniforme completo.
31.2 Não Será Permitido

• Ocupar-se, durante as aulas, com atividades alheias à proposta do professor;
• o uso do aparelho celular, exceto quando solicitado para fins pedagógicos;
• fazer uso de material inadequado ( Ipod, máquina fotográfca e outros - exceto quando

solicitado em atividades escolares). Caso aconteça, o aluno deverá entregar o material
ao professor ou funcionário da escola imediatamente quando solicitado. A devolução
será feita pelo Orientador Educacional aos pais ou ao aluno, mediante autorização da
família.

• entrar ou sair de sala sem autorização do professor;
• ocupar lugar diferente do que lhe foi designado pelo professor;
• aglomerar-se na porta da sala nos intervalos de aula;
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•

sair do colégio sem que esteja devidamente autorizado pela família e pela
Coordenação/Orientação;

•

fazer contato com os Pais e/ou Responsáveis, durante o período de aula, sem
autorização prévia da Coordenação ou Orientação;

• namorar no interior do Colégio;
• lanchar durante as aulas sem autorização do professor;
• frequentar o Colégio no contraturno sem autorização da Equipe Pedagógica;
• promover comércio de qualquer natureza dentro do ambiente escolar, salvo quando

autorizado;

•

alterar, rasurar, suprimir ou acrescentar dados e/ou anotações nos documentos
escolares (provas, agenda e comunicados);

• falsificar a assinatura de professores, pais ou responsáveis;
• portar ou fazer uso de de drogas lícitas ou ilícitas nas dependências do Colégio;
• fazer uso de forma inadequada do nome e da imagem do colégio;
• agredir verbalmente e/ou fisicamente professores, colegas e colaboradores;
• envolver-se com grupos ou pessoas estranhas em brigas nas proximidades da
escola;

• usar de meios inadequados quando da realização das avaliações (comunicar-se com

colegas, “colar” ou portar “cola”). Caso haja algumas dessas ações, ocorrerá, para os
envolvidos , a anulação das provas, sem direito à 2ª chamada;

• usar acessórios que descaracterize o uniforme (boné, touca, dentre outros).
O CVSJ não se responsabilizará pela perda de
objetos de valor (celulares, joias, relógios, quantias
em dinheiro e outros) que forem extraviados
dentro dos ambientes escolares, já que o aluno é
constantemente orientado a não trazê-los para
que se evitem transtornos desnecessários.
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32. REGIME DISCIPLINAR (Regimento Escolar)
O Corpo Discente, pela inobservância de seus deveres e obrigações, é passível de
ações educativas, as quais são aplicadas em conformidade com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, gradativamente, considerando-se não só a reincidência das faltas como a sua
gravidade e os danos causados.
Das ações cabíveis:

• ADVERTÊNCIA ORAL: de competência do pedagogo (SOE), em particular e registrada
em ficha de acompanhamento individual;

• 1ª ADVERTÊNCIA POR ESCRITO: de competência do pedagogo (SOE), em particular e
registrada em portal, mediante o envio de formulário específico ao responsável, o qual
deverá retornar assinado e ser anexado na ficha individual do aluno;
• 2ª

ADVERTÊNCIA POR ESCRITO: registrada pelo pedagogo (SOE) em ficha de
acompanhamento individual, e convocação dos responsáveis para atendimento, visando
sanar as dificuldades e alertar as próximas etapas, caso o aluno reincida em atitudes
inapropriadas;

• SUSPENSÃO DAS AULAS 1: após esgotadas as 3 (três) tentativas de sanar as

dificuldades apresentadas pelo aluno, poderá acontecer a suspensão das aulas, por
tempo máximo de 1 (um) dia, pelo pedagogo (SOE) e mediante assinatura da direção:
a família deverá ser comunicada, por telefone, e-mail ou presencialmente, mediante
a assinatura da ficha disciplinar, que o aluno cumprirá o período de suspensão
participando de atividades pré-determinadas;

• SUSPENSÃO DAS AULAS 2: em caso de falta grave, como agressão verbal ou física

(a colegas, a professores ou a funcionários) ou algum ato que seja julgado grave
pela equipe pedagógica, o aluno será suspenso das aulas por 3 (três) dias, conforme
determinado pela equipe e mediante assinatura da direção. A família deverá ser
comunicada, e o aluno cumprirá o período de suspensão em casa participando de
atividades pré-determinadas, assumindo as perdas pedagógicas do período;

•

TERMO DE COMPROMISSO: caso haja reincidência em atitudes indevidas, os
responsáveis e o aluno serão convocados, juntamente com um representante da
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área pedagógica e a direção, a assinarem um Termo de Compromisso, no qual serão
notificados de que, caso não haja mudança de comportamento do aluno, esse terá sua
matrícula cancelada;

• CANCELAMENTO DE MATRÍCULA: em caso de infração grave, a transferência poderá
ocorrer a qualquer momento a partir da análise do pedagogo e da direção escolar.

Parágrafo único: O aluno que for, excepcionalmente, convidado a retirar-se da sala de
aula deverá ser encaminhado ao SOE, que registrará o fato no portal escolar, notificando
imediatamente a quem de direito.

33. REDES SOCIAIS

Visite nosso site:
www.colegiosaojose.com.br

Colégio São José Vila Velha - ES
Colégio São José Oficial
@col_saojose - Colégio São José VV ES
Educação Vicentina Mobile
BAIXE NOSSO APP

33.1 Uso Indevido de Celulares, Câmeras Digitais e Internet
As consequências dos delitos penais praticados com celulares, câmeras digitais e
Internet são de responsabilidade dos pais ou responsáveis, por se tratar de “Transgressão
Infracional” prevista no Decreto-Lei nº 2.848, comumente denominado Código Penal (Art.
140 do Código Penal), situação esta que vai além da “Transgressão Disciplinar”.

33.2 Cyberbullying
É preciso diferenciar as brincadeiras (ainda que de gosto duvidoso) do bullying.
Enquanto a brincadeira é ocasional e pode, às vezes, constranger, o bullying é constante,
reiterado e visa humilhar a vítima, fazendo-a sentir-se inferiorizada. Mas o fato do ofensor
e da vítima estarem atrás de seus computadores (talvez nem sequer se conheçam
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pessoalmente) não atenua a gravidade do ato de humilhação e dos ataques morais.
Os praticantes do cyberbullying podem aparecer nos comentários do seu blog, no
Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, por e-mail, no contexto de uma página web criada
para agredir, ou num fórum da Internet em que seja possível o contato entre as pessoas.
Abaixo, relacionamos algumas recomendações de segurança para evitar a violência
virtual:

• Identifique a pessoa que possa resolver o problema;
• denúncie o agressor;
• ignore o ofensor;
• não “pague com a mesma moeda”;
• print as evidências;
• encare o assunto com seriedade;
• não seja conivente e não pratique o bullying.
34. HORÁRIO ESCOLAR
34.1 Turno Matutino

• Educação Infantil – 7h10 às 11h50;
• 1º ao 5º ano – 7h10 às 11h50;
• 6º ao 8º ano – 7h10 às 11h50 (6ª aula término 12h40);
• 9º ano à 3ª série – 7h10 às 12h40.
34.2 Turno Vespertino

• Educação Infantil – 13h10 às 17h50;
• 1º ao 5º ano – 13h10 às 17h50;
• 1ª série – 2ª feira de 14h às 17h50 (Aula);
• 1ª série – 4ª feira de 14h às 17h (Aplicação de Provas);
• 2ª série – 3ª feira de 14h às 15h40 (Aula);
• 2ª série – 5ª feira de 14h às 17h (Aplicação de Provas);
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• 3ª série – 2ª e 4ª feira de 14h às 17h40 (Aula);
• 3ª série – 6ª feira de 14h às 17h (Aplicação de Simulado);
• JMV – 6ª feira de 14h30 às 16h (a partir do 7º ano).
35. FUNCIONAMENTO DOS PORTÕES

• PORTÃO A (Rua 15 de Novembro - todos os segmentos)
MATUTINO

VESPERTINO

Entrada: 6h30 às 7h20
Saída: 11h50 às 12h10

Entrada: 12h50 às 13h10
Saída: 17h50 às 18h10

OBS: Neste portão acontecerá também a saída e a entrada, no turno vespertino, dos
alunos do Ensino Médio para provas e aulas.

• PORTÃO B (Rua Cabo Aylson Simôes - transporte - todos os segmentos)
MATUTINO

VESPERTINO

Entrada: 6h40 às 7h20
Saída: 11h50 às 12h10

Entrada: 12h50 às 13h10
Saída: 17h50 às 18h10

OBS: O portão da Rua Cabo Aylson Simões abrirá 5min antes, na saída, somente para o
transporte escolar.

• PORTÃO C (Rua Castelo Branco - Educação Infantil e Fundamental I)
MATUTINO

VESPERTINO

Entrada: 6h50 às 7h20

Entrada: 12h50 às 13h20

Saída: 11h50 às 12h10

Saída: 17h50 às 18h10

OBS: Neste portão, o acesso será somente para os alunos da Educação Infantil ao 5º
ano.
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• PORTÃO D (Avenida Luciano das Neves - bicicleta)
MATUTINO

VESPERTINO

Entrada: 6h40 às 7h20
Saída: 11h50 às 12h10

Entrada: 12h50 às 13h10
Saída: a partir de 17h50

OBS: Neste portão acontecerá a entrada e saída em dias de evento, e alunos somente
após às 18h.

36. PONTUALIDADE
O sucesso do trabalho escolar depende muito da pontualidade dos alunos e de suas
famílias, portanto contamos com o compromisso de cada um.

37. CONTROLE DE ACESSO
37.1 Entrada do Turno

• O acesso dos pais e/ou responsáveis ao espaço interno do CVSJ será exclusivo para

atendimentos e eventos previamente agendados. o mesmo procedimento se aplica
para o transporte escolar. Excepcionalmente, na Educação Infantil, no período de
adaptação das crianças, será permitido o acesso de um familiar;

• no segmento da educação infantil, as Auxiliares recebem e encaminham os alunos
para suas respectivas salas;
• aos alunos do 1º ao 5º ano, orientamos que se dirijam à quadra e aguardem na fila

para oração.

37.2 Saída do Turno

• Pedimos às famílias o máximo de ATENÇÃO para que possamos respeitar o horário

de encerramento da jornada de trabalho dos nossos educadores e colaboradores. O
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tempo máximo de permanência do aluno, após o encerramento das atividades, será de
30min conforme horário a seguir:
- Saída às 11h50 – tolerância até às 12h20;
- Saída às 12h40 - tolerância até às 13h10;
- Saída às 17h50 – tolerância até às 18h20.
OBS.: O Colégio não dispõe de um profissional para acompanhar os alunos após o
período de tolerância.

37.3 Saída Antecipada de Alunos

• A saída pela recepção do Colégio acontecerá até 20 min antes do término da última
aula;
• será permitida com a autorização, via agenda, e-mail (com antencedência) ou com a
presença dos pais e/ou responsáveis;
• o responsável deverá se dirigir à recepção e assinar o Termo de Saída Antecipada;
• os responsáveis pelo transporte escolar não poderão retirar o aluno antes do

horário sem a autorização dos pais e/ou responsáveis por escrito.

38. BICICLETA

• O Colégio disponibiliza bicicletário para uso diário;
• orientamos que as bicicletas sejam presas com cadeado;
• o Colégio não se responsabiliza pelas bicicletas;
• é proibido andar de bicicleta na área interna do Colégio;
• o acesso com bicicletas será somente pela Rua Luciano das Neves.
39. ATRASOS
39.1 Educação Infantil e 1ºs anos

• Após o fechamento dos portões, a auxiliar de disciplina fará o registro do atraso na
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agenda escolar do aluno e o encaminhará à sala de aula;

• após três atrasos sem justificativa, entraremos em contato com os responsáveis.
39.2 Ensino Fundamental do 2ºs anos ao Ensino Médio

• Período de Tolerância - 7h20/13h20;
• após às 7h21/13h21, os alunos serão encaminhados para a sala de aula, e o professor

fará o registro do atraso e encaminhará à Auxiliar de Disciplina;

• depois das 7h35/13h35, os alunos receberão falta na 1ª aula e entrarão somente na

2ª aula. O aluno será encaminhado para a área da cantina;

•

todos os procedimentos de atrasos entrada/saída/recreio serão registrados no
Portal Acadêmico para conhecimento da família.

40. CARTÃO DE ACESSO E CARTEIRA DE ESTUDANTE
40.1 Cartão de Acesso

• É um documento de identificação e de uso obrigatório, portanto deve permanecer

sempre com o aluno (do Maternal I ao Ensino Médio);

• para os pais ou responsáveis pelo aluno do Maternal ao 5º ano, o uso do cartão

também é obrigatório e seu uso para o acesso ao Colégio será de responsabilidade da
família;

• O cartão de acesso será permanente para os alunos e responsáveis.
40.2 Carteira de Estudante

• É um documento para assegurar o direito do estudante à meia-entrada em cinema,

teatro e outros.

• A Carteirinha terá a validade até abril/2021.

Colégio Vicentino São José

37

Manual da Família 2021

40.3 Cartão Adicional

• As famílias da Educação Infantil ao 5º ano poderão requerer até dois cartões

adicionais no valor de R$40,00 (quarenta reais) cada;

• Somente pai, mãe ou responsável poderá requerer na secretaria o cartão adicional,

presencialmente;

• O cartão usado em 2020 será de uso permanente.
40.4 Transporte Escolar

• Solicitar o cartão na Secretaria do Colégio;
• O uso do cartão é obrigatório para todas as séries.
40.5 Acesso dos pais fora do horário do fluxo (entrada e saída)

• A entrada acontecerá somente pela Recepção;
• Em dias de reuniões e eventos, o acesso será pelo Portão A (Rua XV de Novembro) ou

pelo Portão D (Rua Luciano das Neves).

ATENÇÃO:
Em caso de perda do cartão de acesso e carteira
de estudante, é necessário avisar imediatamente
à secretaria a fim de cancelar o acesso no
sistema e solicitar a 2ª via.
Esse cartão é permanente, portanto será usado
até o ano de 2022.

41. ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS

• Para formar as turmas, a Orientação Educacional, em parceria com a Coordenação

Pedagógica e professores, observam critérios previamente definidos. Os critérios
de heterogeneidade, o relacionamento e atitudes, visam ao equilíbrio do grupo. É
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importante que as famílias confiem no estudo realizado pelos profIssionais que
trabalham diretamente com o aluno.

42. CRITÉRIOS DE VAGA/REMANEJAMENTO

• Por data de matrícula;
• ter irmão estudando no CSJ;
• alunos transferidos de Escola Vicentina;
• ser irmão ou filho de ex-aluno.
OBS.: A solicitação deverá ser realizada por e-mail: secretaria@colegiosaojose.com.br.

43. AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

• Será feita mediante acompanhamento e relatório do desenvolvimento do aluno,

considerando os aspectos essenciais: socialização, afetividade e aquisição de
habilidades, de acordo com a faixa etária.

44. AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

• Fundamenta-se

na observação e no registro do desenvolvimento dos alunos
considerando os aspectos cognitivos, afetivos e relacionais decorrentes das propostas
de ensino. É contínua, diagnóstica, sistemática e é o eixo do processo de ensinoaprendizagem. A avaliação abrange três dimensões: o desempenho do aluno, as
intervenções do professor e a adequação do planejamento;

• A avaliação é realizada por meio de apli¬cação de provas, simulados, projetos e

atividades diversificadas e outros processos dinâmicos que a iniciativa do professor
sugerir.

45. AVALIAÇÃO – ALUNOS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO (AEE)

• O aluno com atendimento educacional especializado (AEE), de acordo com suas

especificidades, será avaliado a partir de atividades diferenciadas, atendendo as suas
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necessidades, em consonância com o Plano de Ensino Individual (PEI) e com os objetos
de conhecimento do ano em que está matriculado;

• os alunos AEE terão oportunidades de fazer provas e atividades adapatadas de
acordo com as suas necessidades individuais, conforme avaliação realizada pela equipe
pedagógica e professores;
•

as notas serão atribuídas conforme aproveitamento e desenvolvimento de
habilidades e de competências condizentes com o seu progresso nas diversas áreas
do conhecimento;

• a entrega e/ou atualização do LAUDO deverá ser anual junto à secretaria;
• as solicitações de relatórios e questionários encaminhados por especialistas serão

devolvidos em até dez dias.

46. PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS
As provas serão realizadas:

• Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) no turno em que estudam;
• Ensino Médio (1ª à 3ª série) no turno vespertino, nos seguintes horários:
- 4ª feira, das 14h às 17h – 1ª série;
- 5ª feira, das 14h às 17h – 2ª série;
- 6ª feira, das 14h às 17h – 3ª série.

• Após o término das avaliações, não será permitida a permanência do aluno no pátio

do Colégio;

• No momento da aplicação das avaliações, os alunos deverão:
- portar somente lápis, borracha e caneta;
- guardar mochila e demais pertences embaixo da carteira.

• O uso de celular, de calculadora e a consulta (“cola”) ocasionará a anulação das

provas, sem o direito à segunda chamada;

• Será enviado para a família um comunicado, no início de cada trimestre, informando

datas e os conteúdos aplicados nas provas;

• A Agenda Trimestral será publicada no início de cada trimestre na sala de aula, no
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Portal Escolar e no site do Colégio, favor consultar antes de marcar viagens;

• A antecipação do horário das provas, 2ª chamada e recuperação não é permitida;
• O aluno que faltar às avaliações poderá realizá-las em outra data, prevista no

calendário escolar, mediante solicitação da 2ª Chamada, na secretaria. (consultar item
47, deste manual);

• A solicitação de revisão de provas deverá acontecer dentro do trimestre letivo, antes

da impressão das pautas.

47. DIVISÃO DAS PONTUAÇÕES
O ano letivo é dividido em três trimestres:
- 1º trimestre = 10 pontos;
- 2º trimestre = 10 pontos;
- 3º trimestre = 10 pontos.

48. ARREDONDAMENTO DE NOTAS
O Colégio Vicentino São José segue os seguintes critérios:
6,0

6,1 e 6,2;

6,5

6,3 e 6,4;

6,5

6,6 e 6,7;

7,0

6,8 e 6,9.

49. DISCIPLINAS QUE DIVIDEM FRENTES
A composição das notas para estas disciplinas serão da seguinte forma:

• No 1º, 2º e 3º trimestre as notas serão lançadas por frente;
• a recuperação do 1º e 2º trimestre será realizada por frente;
• na recuperação final, as notas serão somadas e divididas pelas frentes, gerando a

média final;
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• caso o aluno não obtenha 70% para aprovação, será submetido à recuperação final
na frente em que não atingiu a média;
• Abaixo seguem as disciplinas dividas em frentes:

- 9º ANO – Ciências (Biologia, Física e Química);
- 1ª a 3ª série: Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia e História.

50. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
SÉRIE
1º ano
2º ao 9º ano
1ª e 2ª série
3ª série
Aluno AEE

Nº DE QUESTÕES
até 10
até 10
até 08
até 04

FORMATO IMPRESSO
Interdisciplinar
discursivas e objetivas
discursivas e/ou objetivas (frente única)
discursivas e/ou objetivas (duas frentes)
Simulados ENEM
Prova adaptada de acordo com as necessidades individuais

50.1 EDUCAÇÃO INFANTIL
A Avaliação é realizada, trimestralmente, por meio de relatório objetivo.

50.2 ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
1º ANO
Língua Portuguesa / Matemática / História / Geografia / Ciências / Inglês
Formas de Avaliação
Prova
Projeto
Atividades diversificadas
Total

1º Trimestre
6
3
1

2º Trimestre
6
3
1

3º Trimestre
6
3
1

10

10

10

Ensino Religioso/ Educação Física / Arte / Educação Musical / Projeto de Vida
Formas de Avaliação
Prova
Atividades diversificadas
Total
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2º E 3º ANO
Língua Portuguesa / História / Geografia / Ciências / Matemática / Inglês
Formas de Avaliação
1ª Prova
2ª Prova
Projeto
Atividades diversificadas
Total

1º Trimestre
3
3
3
1

2º Trimestre
3
3
3
1

3º Trimestre
3
3
3
1

10

10

10

Educação Física / Arte / Educação Musical / Projeto de Vida
Formas de Avaliação
Prova
Atividades diversificadas
Total

1º Trimestre
7
3

2º Trimestre
7
3

3º Trimestre
7
3

10

10

10

Formas de Avaliação
Prova
Projeto
Atividades diversificadas
Total

1º Trimestre
6
3
1

2º Trimestre
6
3
1

3º Trimestre
6
3
1

10

10

10

Ensino Religioso

4º E 5º ANO
Língua Portuguesa / História / Geografia / Ciências / Matemática
Formas de Avaliação
1ª Prova
2ª Prova
Simulado CVSJ
Simulado SARV
Projeto/ Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
3
3
-

2º Trimestre
3
3
1
1

3º Trimestre
3
3
1
1

4
10

2
10

2
10

Inglês
Formas de Avaliação
Projeto
Atividades diversificadas
Total
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Educação Física / Arte / Educação Musical / Projeto de Vida
Formas de Avaliação
Projeto
Atividades diversificadas
Total

1º Trimestre
7
3

2º Trimestre
7
3

3º Trimestre
7
3

10

10

10

Formas de Avaliação
Prova
Atividades diversificadas
Total

1º Trimestre
6
4

2º Trimestre
6
4

3º Trimestre
6
4

10

10

10

Ensino Religioso

50.3 ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
6º AO 8º ANO
Língua Portuguesa / História / Geografia / Ciências / Matemática
Formas de Avaliação
1ª Prova
2ª Prova
Simulado CVSJ
Simulado SARV
Projeto/ Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
3
3
1
1

2º Trimestre
3
3
1
1

3º Trimestre
3
3
1
1

2
10

2
10

2
10

OBS.: No componente Curricular de Língua Inglesa, a nota do SARV deverá ser acrescentada
em Projetos/Atividades diversificadas.
Redação – 6º ano
Formas de Avaliação
1ª Prova
2ª Prova
Projeto/ Atividades Diversificadas
Total

Colégio Vicentino São José

1º Trimestre
3
3
4
10

44

2º Trimestre
3
3
4
10

3º Trimestre
3
3
4
10

Manual da Família 2021

Redação – 7º e 8º ano
Formas de Avaliação
1ª Prova
2ª Prova
Redação Nota 1000

1º Trimestre
3
3

2º Trimestre
3
3

3º Trimestre
3
3

1

1

1

Projeto/ Atividades Diversificadas
Total

3
10

3
10

3
10

Formas de Avaliação
Prova
Simulado CVSJ
Projeto/ Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
6
1
3
10

2º Trimestre
6
1
3
10

3º Trimestre
6
1
3
10

Ensino Religioso

Arte / Educação Física / Educação Tecnológica
Formas de Avaliação
Simulado CVSJ
Projeto Interdisciplinar
Atividades diversificadas
Total

1º Trimestre
1
4
5
10

2º Trimestre
1
4
5
10

3º Trimestre
1
4
5
10

9º ANO
Língua Portuguesa / História / Geografia / Matemática / Biologia/
Química / Física/ Língua Inglesa
Formas de Avaliação
1ª Prova
2ª Prova
Simulado CVSJ
Simulado SARV
Projeto/ Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
3
3
1
1

2º Trimestre
3
3
1
1

3º Trimestre
3
3
1
1

2
10

2
10

2
10

OBS.: No componente Curricular de Língua Inglesa, a nota do SARV deverá ser acrescentada
em Projetos/Atividades diversificadas.
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Redação
Formas de Avaliação
1ª Prova
2ª Prova
Redação Nota 1000

1º Trimestre
3
3

2º Trimestre
3
3

3º Trimestre
3
3

1

1

1

Projeto/ Atividades Diversificadas
Total

3
10

3
10

3
10

Formas de Avaliação
Prova
Simulado CVSJ
Projeto/ Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
6
1
3
10

2º Trimestre
6
1
3
10

3º Trimestre
6
1
3
10

Ensino Religioso

Arte / Educação Física
Formas de Avaliação
Simulado CVSJ
Projeto Interdisciplinar
Atividades diversificadas
Total

1º Trimestre
1
4
5
10

2º Trimestre
1
4
5
10

3º Trimestre
1
4
5
10

50.4 ENSINO MÉDIO
1ª E 2ª SÉRIE
Língua Portuguesa / História / Geografia / Biologia / Química / Física / Matemática
Formas de Avaliação
1ª Prova
2ª Prova
Simulado SAEP
Simulado SARV
Projeto
Total

1º Trimestre
3
3
1
1

2º Trimestre
3
3
1
1

3º Trimestre
3
3
0,5
0,5
1

2
10

2
10

2
10

OBS.: No 3º trimestre, serão aplicados dois simulados SAEP, sendo assim, a pontuação será
de 0,5 para cada simulado.
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Língua Inglesa/Espanhol / Filosofia/ Sociologia / Literatura
Formas de Avaliação
Prova
Simulado SAEP
Simulado SARV
Projeto / Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
6
1
1

2º Trimestre
6
1
1

3º Trimestre
6
0,5
0,5
1

2
10

2
10

2
10

OBS.: O Componente Curricular Espanhol é ministrado somente na 2ª série e a nota do
Simulado SAEP deverá ser acrescentada em Projetos/Atividades diversificadas.
Ensino Religioso
Formas de Avaliação
Prova
Simulado SVSJ
Projeto / Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
6
1
3
10

2º Trimestre
6
1
3
10

Itinerário Formativo – Oficina de Redação

Formas de Avaliação
1ª Prova
2ª Prova
Redação Nota 1000
Projeto / Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
3
3
2
2
10

2º Trimestre
3
3
2
2
10

Itinerário Formativo – OPEE

Formas de Avaliação
Prova
Projeto / Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
6
4
10

2º Trimestre
6
4
10

3º Trimestre
6
1
3
10

3º Trimestre
3
3
2
2
10

3º Trimestre
6
4
10

OBS.: O Itinerário Formativo OPEE é ministrado somente na 1ª série.
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3ª SÉRIE
Língua Portuguesa / Literatura / Língua Inglesa / Espanhol / História /Geografia
Sociologia Redação / Filosofia / Biologia / Química /Física / Matemática
Formas de Avaliação
1º Simulado CVSJ
2º Simulado CVSJ

1º Trimestre
3
3

2º Trimestre
3
3

3º Simulado SARV

2

2

Projeto / Atividades diversificadas
Total

2
10

2
10

3º Trimestre
3
3
4 Simulados
Valor: 2,0 pontos cada
2
10

Redação
Formas de Avaliação
1º Simulado CVSJ
2º Simulado CVSJ

1º Trimestre
3
3

2º Trimestre
3
3

Redação Nota 1000

2

2

Projeto
Total

2
10

2
10

3º Trimestre
3
3
4 Simulados
Valor: 2,0 pontos cada
2
10

Educação Física / Ens. Religioso
Formas de Avaliação
Projetos
Simulado CVSJ
Atividades Diversificadas
Total

1º Trimestre
6
1
3

2º Trimestre
6
1
3

3º Trimestre
6
1
4

10

10

10

OBS.:
Critério de correção de simulado – Proporcional à quantidade de acertos;
2ª Chamada – será aplicada em formato simulado.
Recuperação trimestral/final – Será aplicada prova discursiva ou objetiva, com até
07 questões. O aluno fará a prova do componente curricular/frente, no qual não atingiu
a média.

51. PROGRESSÃO PARCIAL
Formas de Avaliação
Prova
Atividades Diversificadas
Total

Colégio Vicentino São José

1º Trimestre
6
4
10
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2º Trimestre
6
4
10

3º Trimestre
6
4
10
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52. SIMULADOS TRIMESTRAIS

• A participação no simulado é obrigatória, não tendo direito à segunda chamada;
• em caso de atestado médico, a nota será calculada de acordo com o resultado obtido

nas provas do trimestre;

• a correção será feita por ponto de corte, calculado a partir da 3ª maior nota;
• número de questões dos simulados:

52.1 CVSJ
ANO
4º ano
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano

LP
10
10
10
13
15

LE
02
02
04
04
04

EF
2
2
2

ART
2
2
2

HI
03
05
05
06
08

GE
03
05
05
06
08

MA
10
12
10
13
15

CI
06
06
8
10
12
07 – FIS

ER
2
2
2

TECN
2
2
2

T0TAL
32 questões
40 questões
50 questões
60 questões
70 questões

9º ano

15

04

2

2

09

09

16

07 – QUI
07 – BIO

2

-

80 questões

CI
06
06
10
12
14
(FIs/Qui/Bio)
20

Caderno 2
16 questões
18 questões
24 questões
28 questões
32 questões

52.2 SARV
ANO
4º
5º
6º
7º
8º

LP
10
12
14
16
18

HI
03
05
06
08
10

GE
03
05
06
08
10

Caderno 1
16 questões
22 questões
26 questões
32 questões
38 questões

MA
10
12
14
16
18

9º

20

10

10

40 questões

20

Colégio Vicentino São José
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SÉRIE
1ª
2ª
3ª

LP
22
25
40

LI
04
05
05

LE
04
05
05

HIST
10
12
16

SÉRIE
1ª
2ª
3ª

MAT
22
25
45

FIS
08
12
15

QUI
08
12
15

BIO
08
12
15

MA
20
20

HI
07
07

GEO
10
12
16

FIL
02
03
07

SOC
02
02
06

Caderno 1
54 questões
64 questões
95 questões

Caderno 2
46 questões
61 questões
90 questões

52.3 SAEP
SÉRIE
1ª
2ª

LP
20
20

ART
03
03

ING
04
04

GE
07
07

FI
04
04

SOC
04
04

FS
07
07

QU
07
07

BI
T0TAL
07 90 questões
07 90 questões

53. AULÃO SÃO JOSÉ
O calendário será divulgado no início do ano letivo.

54. PESQUISA / TAREFA DE CASA

• Previamente orientadas;
• acompanhar a realização e o horário de estudos;
• verificar a publicação na agenda e portal acadêmico;
• o Colégio não recomenda trabalho em grupo fora do ambiente escolar.
55. ATESTADOS

• Os atestados de faltas às atividades deverão ser entregues diretamente ao Serviço

de Orientação Educacional;

• o aluno só será dispensado da prática de Educação Física mediante declaração

médica.

Colégio Vicentino São José
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Importante ressaltar que o atestado (enfermidade, falecimento de parente,
cumprimento de deveres cívicos e/ou religiosos e convocação para atividades
esportivas) deverá ser apresentado ao SOE, no prazo de até 48h, para justificar a
falta do aluno em prova, simulado e/ou atividade avaliativa.

56. SEGUNDA CHAMADA DE PROVA

• Deverá ser solicitada na secretaria do Colégio, conforme calendário escolar, mediante
apresentação do documento que ateste a ausência do aluno. Não será permitida a
realização da prova de segunda chamada sem a solicitação dentro do prazo;
• será cobrada a taxa de R$35,00 (trinta e cinco reais) para cada prova não realizada

sem a apresentação do atestado;

• do 6º ano ao Ensino Médio, a prova será no contraturno do aluno, conforme calendário

escolar, contemplando todos os objetos de conhecimento aplicados no trimestre e seu
valor será igual ao da prova não realizada;

• do 1º ao 5º ano a prova será no mesmo turno do aluno, conforme calendário escolar,

contemplando todos os objetos de conhecimento aplicados no trimestre e seu valor
será igual ao da prova não realizada;

• a ausência na realização da segunda chamada não dará direito a uma nova prova;
• a antecipação do dia e horário e prova não será permitida.
57. PROMOÇÃO

• A promoção do aluno para ano/série subsequente, no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio, acontecerá desde que tenha alcançado os pré-requisitos previstos e
estabelecidos na Proposta Curricular de cada componente curricular.
• Será aprovado no trimestre o aluno que alcançar, no mínimo, 70% (setenta por
cento) do valor total:
- 1º trimestre = 10 pontos, mínimo de 7 pontos;
- 2º trimestre = 10 pontos, mínimo de 7 pontos;
- 3º trimestre = 10 pontos, mínimo de 7 pontos.

• Será considerado aprovado o aluno que, ao final dos três trimestres, obtiver:
Colégio Vicentino São José
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- No mínimo, 21 pontos do somatório anual;
- Frequência mínima de 75% do total de aulas e atividades do ano/série, exceto os
casos amparados por legislação especial.

58. RECUPERAÇÃO
58.1 RECUPERAÇÃO PARALELA

• Contemplará a revisão dos objetos de conhecimento sem alteração da pontuação

durante o trimestre.

58.2 Recuperação Trimestral

• Será aplicada somente após o 1º e o 2º trimestres. O aluno tem a oportunidade de

realizar uma nova prova que contemple todos os objetos de conhecimento abordados
no trimestre.

ATENÇÃO:

• Após a Recuperação Trimestral, prevalecerá a maior nota:
• 1º trimestre = 10 pontos, mínimo de 7 pontos;
• 2º trimestre = 10 pontos, mínimo de 7 pontos.
• A prova aplicada na Recuperação Trimestral ficará arquivada no Colégio.
• Não haverá segunda chamada para a prova de Recuperação
Trimestral.

• A antecipação do dia e horário e prova não será permitida.
58.3 Recuperação Final

• Para fins de promoção, o aluno que, ao final do ano letivo, obtiver a soma inferior a

70%, não alcançando resultado satisfatório para a sua aprovação, será submetido à
Recuperação Final;

• a Recuperação Final contempla os objetos de conhecimento do 1º, 2º e 3º trimestres,
Colégio Vicentino São José
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designados como pré-requisitos para a conclusão do ano/série em questão, priorizando,
sempre que possível, os objetos de conhecimento do 3º trimestre;

• a Recuperação Final tem o valor de 10 pontos, soma-se o total anual à nota da

avaliação da recuperação e divide-se por dois, obtendo a média final;

• a revisão de PROVAS poderá ser solicitada nos dias estabelecidos no calendário

escolar ao serviço de orientação educacional (SOE);

• a prova aplicada na Recuperação Final ficará arquivada na escola;
• não haverá segunda chamada para a prova da Recuperação Final;
• a antecipação do dia e horário e prova não será permitida.
O calendário da Recuperação Trimestral será divulgado nestes canais
e entregue ao aluno. Após o período de Recuperação, as notas também
estarão disponíveis no site: www.colegiosaojose.com.br ou pelo
App Educação Vicentina, cujo acesso deverá ser feito por meio de login e
senha recebidos no ato da matrícula.

59. APROVAÇÃO FINAL

• Será considerado aprovado, após a Recuperação Final, o aluno que obtiver Média Final

de, no mínimo, 6 pontos. Ao término da Recuperação Final, soma-se a Média Anual (MA)
à nota da recuperação (NR) e divide-se por dois, obtendo-se a Média Final (MF).
MA + RF = M6
2

60. REPROVAÇÃO

• O aluno ficará retido se:
- após a Recuperação Final, não alcançar a média final de 6 pontos;
- não obtiver o mínimo de 75% de frequência;
- não comparecer para a realização da prova na data e horário marcados.
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25/01 – Acolhida dos novos colaboradores
26 a 29/01 – Jornada Pedagógica Vicentina
01 – Início das Aulas - 6º ano à 3ª série (Turno Matutino)
– 1ª Reunião de Pais: 7h30 às 9h (Mat. I, Mat. II, Infant. I, 2º e 3º ano) Turno Matutino (Remota)
– 1ª Reunião de Pais: 9h às 10h30 (Infantil II,1º, 4º e 5º ano) Turno Matutino (Remota)
– 1ª Reunião de Pais: 13h às 14h30 (Maternal I, Maternal II, Infantil I, 2º e 3º ano) Turno Vespertino
(Remota)
– 1ª Reunião de Pais: 14h30 às 16h (Infantil II, 1º, 4º e 5º ano) Turno Vespertino (Remota)
02 – Início das aulas do Ed. Infantil ao 5º ano
– Reunião de Pais: 19h às 20h30 (6º ao 8º ano) (Remota)
02 a 05 – Aplicação da Atividade Diagnóstica
03 – 1ª Reunião de Pais: 19h às 20h30 (9º ano e EM) (Remota)
06 – Sábado Letivo (Capacitação de Educadores)
11 – Formação Continuada em Rede
15 – Recesso
16 – Carnaval
17 – Recesso
25 – Capacitação Pedagógica
27 – Encontro de Coordenadores de Área CH (em Rede) On-line das 08h às 12h

Início / Final de Fase Letiva
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03/10/17/24/31 - Prova da 1ª Série (14h às 17h)
04/11/18/25 - Prova da 2ª Série (14h às 17h)
05 – Início da JMV
05/12/19/26 – Simulados CVSJ (3ª Série)
05 a 26 – 1º Período de Provas (EF Anos Iniciais e Finais)
11 – Formação Continuada em Rede
13 – Encontro de Coordenadores de Área CN (em Rede) On-line das 08h às 12h15 a
19 – Eleição de Representantes de Turma (EF Anos Finais e Ens. Médio)
19 – Dia de São José
25 – Capacitação Pedagógica
25 – Renovação dos Votos das Irmãs
27 – Encontro de Coordenadores de Área Linguagem (em Rede) On-line das 08h às 12h
30 – Posse de Representantes (EF Anos Finais e Ens. Médio)

Capacitação de Educadores

01 – Recesso: 5ª Feira Santa
02 – Feriado: 6ª Feira Santa
03 – Dia Nacional da Educação Vicentina
04 – Domingo de Páscoa
05 a 09 - Celebração da Páscoa com alunos
06 e 08 – 1º Simulado SAEP (1ª série)
07/14/28 – Prova da 1ª série (14h às 17h)
08 – Formação Continuada em Rede
08/15/22/29 – Prova da 2ª Série (14h às 17h)
09 – 1º Simulado SAEP (2ª série)
09/16/23/30 – Simulados CVSJ (3ª Série)
10 – Encontro Coordenadores de Área Matemática (em Rede) On-line das 08h às 12h
12 – Feriado: Nossa Senhora da Penha
14 a 30 – 2º Período de Provas (EF Anos Iniciais e Finais)
17 – Sábado Letivo: 1º Plantão de Pais (Ed. Infantil ao Ensino Médio).
21 – Feriado: Tiradentes
22 – Capacitação Pedagógica
26 e 30 – 1º Simulado SARV (2ª série)
27 e 29 – 1º Simulado SARV (3ª série)
27 e 30 – 1º Simulado SARV (1ª série)
29 e 30 – 1º Simulado SARV (4º ano ao 9º ano)

Feriados e Recessos

Capacitação de Educadores

Feriados e Recessos

01 – Feriado: Dia do Trabalho, Dia de São José Operário e Aniversário do Colégio
03 a 06 – Continuação do 2º Período de Provas (EF Anos Iniciais e Finais)
03 – Início da visita da Imagem de Nossa Senhora às Famílias
03 a 04 – Continuação do 2º Período de Provas (EF Anos Iniciais e Finais)
05 – Prova da 1ª Série (14h às 17h)
06 – Prova da 2ª Série (14h às 17h)
06 - Último dia para solicitar a 2ª Chamada de Provas (EF Anos Iniciais, Finais e Ens. Médio)
07 a 11 – Aplicação da 2ª Chamada de Prova (EF Anos Iniciais / Finais e Ens. Médio)
08 – Sábado Letivo: Festa das Mães/Dia de Santa Luísa de Marillac
12 a 18 – Aula de Recuperação Trimestral (EF Anos Finais e Ensino Médio)
12 – Último dia do 1º Trimestre
13 – Início do 2º Trimestre
13 – Formação Continuada em Rede
19 a 25 – Aplicação de Prova de Recuperação Trimestral (EF Anos Finais e Ensino Médio)
23 – Feriado: Solo Espírito-Santense
24 a 28 – 4ª Semana de Linguagem e Ciências Humanas (Maternal ao Ens. Médio)
27 – 1º Conselho de Classe (Ed. Infantil ao Ens. Médio)
31 – Coroação de Nossa Senhora
Início / Final de Fase Letiva
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02/09/16/23/30 – Prova da 1ª série (14h às 17h)
03 – Feriado: Corpus Christi
04 – Recesso
07 a 25 – 1º Período de Provas (EF Anos Iniciais e Finais)
08 e 10 – 2º Simulado SAEP (1ª série)
10/17/24 – Prova da 2ª série (14h às 17h)
10 – Formação Continuada em Rede
11 – 2º Simulado SAEP (2ª série)
11/18/25 – Simulados CVSJ (3ª série)
12 – Sábado Letivo: Festa Junina
24 – Capacitação Pedagógica
30 – 2º Simulado CVSJ (4º ao 9º ano)

Feriados e Recessos
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01/08 – Prova da 2ª série (14h às 17h)
02/09 – Simulado CVSJ (3ª série)
03 – Abertura do JOINTER
05 a 09 – JOINTER (Ed. Infantil e EF Anos Iniciais)
07 – Prova da 1ª série (14h às 17h)
08 – Formação Continuada em Rede
10 – JOINTER (Ens. Médio)
12 a 15 – JOINTER (EF Anos Finais e Ens. Médio)
15 – Bandeirinhas (Ed. Infantil e EF Anos Iniciais)
16 – Bandeiras (EF Anos Finais e Ens. Médio)
19 a 30 – Recesso Escolar

Capacitação de Educadores
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02 – Retorno às aulas
03 – Início do Projeto Oração em Família
09 a 27 – 2º Período de Provas (EF Anos Iniciais e Finais)
11/18/25 – Prova da 1ª série (14h às 17h)
11 – Dia do Estudante
12 – Formação Continuada em Rede
12/19/26 – Prova da 2ª série (14h às 17h)
13/20/27 – Simulado CSJ (3ª série)
14 – Sábado Letivo: Dia dos Pais e Capacitação (6º ao EM)
14 – Baile do Estudante (8º ao Ensino Médio)
26 – Capacitação Pedagógica
30/31 – Plantão de dúvidas de Recuperação Trimestral (EF Anos Finais e Ensino Médio)
23 e 27 – 2º Simulado SARV (2ª série)
24 e 26 – 2º Simulado SARV (3ª série)
24 e 27 – 2º Simulado SARV (1ª série)
26 e 27 – 2º Simulado SARV (4º ano ao 9º ano)
28 – Encontro de Orientadores (em Rede) - On-line das 08h às 12h
31 - Último dia para solicitar a 2ª Chamada de Provas (EF Anos Iniciais , Finais e Ens. Médio)

Início / Final de Fase Letiva
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01 – Início do 3º Trimestre
01 a 03 – Aplicação da 2ª Chamada de Provas (EF Anos Iniciais, Finais e Ens. Médio)
02 - Término do 2º Trimestre
03 – Reunião de Pais (1º ao 5º ano)
07 – Feriado: 7 de setembro
08 a 14 – Plantão de dúvidas de Recuperação Trimestral (EF Anos Finais e Ensino Médio)
09 – Formação Continuada em Rede
11 – Sábado Letivo: 2º Plantão de Pais (Ed. Infantil ao Ensino Médio).
11 - Encontro de Pastoralistas (em Rede) - On-line das 08h às 12h
14 e 16 – 3º Simulado SAEP (1ª série)
15 a 21 – Aplicação de Provas de Recuperação Trimestral (EF Anos Finais e Ensino Médio)
17 – 3º Simulado SAEP (2ª série)
20 a 24 – 4ª Semana de Matemática e Ciências da Natureza (Maternal ao Ens. Médio)
21 e 22 – SARV: Avaliação de Larga Escala (5º, 9º ano)
21 e 23 – SARV: Avaliação de Larga Escala (3ª série)
23 – 2º Conselho de Classe (Ed. Infantil ao Ens. Médio)
23/30 - Prova da 2ª série (14h às 17h)
25 – Dia da Família e Show de Talentos
27 a 01/10 – 9º Recital de Música (Ed. Infantil ao 1º ano)
27 – Dia de São Vicente de Paulo
27 a 30 – 1º Período de Prova (EF Anos Iniciais e Finais)
29 - Prova da 1ª série (14h às 17h)
29 a 30 – Encontro de Diretores da Rede
Início / Final de Fase Letiva

Feriados e Recessos
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01 a 20 – 1º Período de Prova (EF Anos Iniciais e Finais)
01/08/22/29 - Simulados CVSJ/ENEM (3ª série)
01 – Rematrícula 2022
02 - Encontro de Coordenadores Pedagógicos (em Rede) - On-line das 08h às 12h
06/13/20/27 – Prova da 1ª série (14h às 17h)
07/14/21/28 - Prova da 2ª série (14h às 17h)
11 – Recesso
12 – Feriado: Nossa Senhora Aparecida
13 e 14 – Recesso
15 – Feriado: Dia do Professor
18 a 22 – 8º Recital de Música (2º ao 5º ano)
23 – Capacitação de Educadores
21 – 3º Simulado CVSJ (4º ao 9º ano)
26 e 27 – 4º Simulado SAEP (1ª e 2ª série)
26 e 28 – 3º Simulado SAEP (1ª série)
28 – Capacitação Pedagógica
29 – 3º Simulado SAEP (2ª série)

Feriados e Recessos
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01 – Recesso
02 – Feriado: Finados
03/10/17/24 – Prova da 1ª série (14h às 17h)
04/11/18 - Prova da 2ª série (14h às 17h)
05/06/12/13 - Simulados CVSJ/ENEM (3ª série)
06 – 3º Plantão de Pais (6º ano ao EM) – Feira de Projeto de Vida (inf. II ao 5º ano)
08 a 26 – 2º Período de Prova (EF Anos Iniciais e Finais)
11 – Formação Continuada em Rede
15 – Feriado – Proclamação da República
16 – Início da Novena da Medalha Milagrosa
20 – Dia da Consciência Negra
25 – 3º Plantão de Pais (Ed. Inf. ao 5º ano) e Capacitação Pedagógica (6º ao EM)
16 e 18 – 3º Simulado SARV (3ª série)
17 e 19 – 3º Simulado SARV (2ª série)
18 e 19 – 3º Simulado SARV (1ª série)
18 e 19 – 3º Simulado SARV (4º ano ao 9º ano)
26 – Último dia para solicitar a 2ª Chamada (EF Anos Iniciais, Finais e Ens. Médio)
27 – Dia de Nossa Senhora das Graças

Feriados e Recessos
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01 a 03 – Aplicação da 2ª chamada de Prova (EF Anos Iniciais, Finais e Ens. Médio)
03 – Missa (9º ano)
06 a 10 – Aula de Recuperação Final (EF Anos Iniciais, Finais e Ens. Médio)
09 – Capacitação Pedagógica
10 – Missa (3ª série)
13/14/15 – Festa de Encerramento
13 a 17 – Aplicação da Prova de Recuperação Final (EF Anos Iniciais, Finais e Ens. Médio)
14 – Término do Ano Letivo
16 – Cerimônia de Encerramento (3ª série)
17 – Cerimônia de Envio (Inf. II e 5º ano)
20 – Conselho Final (EF Anos Iniciais, Finais e Ens. Médio)
21 e 22 – Resultado Final e Revisão de Prova
23 – Confraternização de Natal dos Colaboradores

Início / Final de Fase Letiva

Recuperação Final

Rec. Final/ Revisão de Provas
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SÁBADO LETIVO

EVENTO

COMPENSAÇÃO

06/02

Capacitação de Educadores

2ª Feira – 15/02

17/04

Plantão de Pais (Ed.Infantil ao EM)

4ª Feira – 17/02

08/05

Dia das Mães

6ª Feira – 02/04

12/06

Festa Junina

6ª Feira – 04/06

14/08

Dia dos Pais

2ª Feira – 06/09

11/09

Plantão de Pais (Ed.Infantil ao EM)

2ª Feira – 11/10

25/09

Dia da Família/ Show de Talentos

4ª Feira – 13/10

23/10

Capacitação de Educadores

5ª Feira – 14/10

06/11

Plantão de Pais (Ed.Infantil ao EM)

2ª Feira – 01/11

DIAS LETIVOS - 207

• 1º Trimestre de - 01/02 a 12/05 - 69 dias
• 2º Trimestre de – 13/05 a 31/08 - 70 dias
• 3º Trimestre de - 01/09 a 10/12 - 69 dias

OBSERVAÇÕES:

• O calendário descritivo apresentado a seguir é uma previsão das atividades e poderá
sofrer alterações durante o ano letivo, , principalmente no enfretamento a pandemia
COVID 19 em que vivemos.
• Em dias de chuvas, intensas as atividades avaliativas serão reagendadas.
• Dias vedados ao trabalho conforme Convenção Coletiva SINPROES 20/22.
a) aos domingos;
b) nos feriados nacionais, estaduais, municipais e religiosos, nos termos da Legislação
própria;
c) nos dias 11, 13 e 14 de outubro de 2021;
d) nos seguintes dias: segunda e terça da semana do Carnaval; sexta-feira e sábado
da Semana Santa, no dia do Professor e Finados.
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Av. Luciano das Neves, 510.
Centro – Vila Velha/ES – CEP 29.100.201
Telefone: (27) 3204-2255
www.colegiosaojose.com.br
www.facebook.com/ColegioSaoJoseOficial
Instagram: col_saojose

