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ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DOS ANJOS

Augusta Rainha do Céu, soberana Senhora do Anjos, Vós
que, desde o princípio, recebestes de Deus o poder e a Missão
de esmagar a cabeça de Satanás, nós Vos suplicamos,
humildemente, envieis vossas legiões santas, para que, sob
vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os
combatam por toda a parte, reprimam sua audácia e os
precipitem no abismo.
“Quem como Deus”!
São Miguel, Santos Anjos e Arcanjos, defendei-nos e
guardai-nos! Ó boa e terna Mãe, Vós sereis sempre o nosso
amor e a nossa esperança. Ó divina Mãe, enviai vossos Anjos
para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo.
Amém.
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ORAÇÃO PARA PROTEÇÃO DOS FILHOS

Deus, meu Pai Celeste, que tudo vê, tudo sabe,
Dai-me sabedoria e força suficiente para que eu possa educar
meus filhos e fazê-los trilharem no caminho do bem,
Que eles jamais se desvirtuem ou se deparem com o mal
por onde passarem, onde quer que venham estar.
Deus, meu Pai Celeste, que tudo vê, tudo sabe,
Dai-me todas as condições necessárias
para que eu faça dos meus filhos pessoas do bem,
preocupadas com a honestidade e com os bons princípios.
Deus, meu Pai Celeste, que tudo vê, tudo sabe,
Protegei os meus filhos do mal em todos os sentidos,
Afastai-os de pessoas sem escrúpulos, dos vícios perniciosos
E de tudo aquilo que possa ser representante do mal.
Deus, meu Pai Celeste, que tudo vê, tudo sabe,
Fazei que minha oração, depois de chegar ao vosso
conhecimento,
Transforme-se em graças para toda minha família.
Derramai sobre os meus filhos as mais puras bênçãos.
Só assim eles ficarão dia e noite protegidos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

4

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES – 2019
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21 a 24: Jornada Pedagógica
25: Feriado Municipal
28: Início do Ano Letivo
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03: Aniversário do Colégio – 61 anos
04 e 05: Carnaval
06: Atividade Suspensa (Cinzas)
11 a 15: Avaliações Mensais
19: Simulado (4º e 5º ano)
22: Retiro de Pais e Catequizandos
23: Simulado 6º EF ao 2º EM
27: Abertura CF 2009
Dias letivos: 18
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06: Sábado letivo – Acampadentro
18: Atividade Suspensa (5ª feira Santa)
19: Paixão de Cristo
21: Páscoa/Tiradentes
22 a 26: Avaliações Trimestrais
29 e 30: Avaliações de 2ª chamada
Dias letivos: 21
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01: Dia do Trabalho
06 a 10: Recuperação do 1º trimestre
11: Sábado letivo – Festa das Mães
15: Conselho de Classe
17: Encontro de Pais
19: 1ª Eucaristia
25: Noite do Caldo
Obs: 17: Missa 15 anos às 18h30
Dias letivos: 23
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08: Sábado letivo – Festa Junina
20: Corpus Christi
21: Atividade Suspensa
24 a 28: Avaliações Mensais
29: Retiro dos Professores
Dias Letivos: 19
7

6
13
20
27

D
7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

JULHO
T Q Q
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

S
5
12
19
26

S
6
13
20
27

S
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

09: Revolução Constitucionalista
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10: Sábado letivo: Festa dos Pais
12: Comemoração Dia do Estudante
13: Simulado (4º e 5º ano)
17: Simulado 6º EF ao 2º EM
22 a 28: Avaliações Trimestrais
29: Avaliações de 2ª chamada
30 e 31: Inter Santos Anjos – SP
Dias letivos: 24
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05 a 11: Recuperação do 2º Trimestre
07: Independência do Brasil
13 e 14: Inter Santos Anjos
17: Conselho de Classe
20: Encontro de Pais
2: Dia do Amigo
28: Feijoada com Samba
Dias letivos: 21
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T Q Q
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15 16 17
22 23 24
29 30 31

07 a 11: Semana da Criança
12: Nossa Sra. Aparecida
14: Atividade Suspensa
15: Dia do Professor
16 a 18: Olisa Fund I, II e Médio
26: Sábado letivo - Acampadentro
28 a 31: Avaliações Mensais
Dias letivos: 22
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01: Avaliações Mensais
02: Finados
05: Simulado (4º e 5º ano)
08 e 09: Retiro dos Alunos
15: Proclamação da República
20: Dia Nac. Consciência Negra
21: Missa de Ação de Graças – 9º EF
23: Simulado 6º EF ao 2º EM
28 a 29: Avaliações Trimestrais
Dias letivos: 19
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02 a 04: Avaliações Trimestrais
05 e 06: Avaliações de 2ª chamada
06: Auto de Natal – Ed. Infantil e Fund. I
09: Conselho de Classe
10: Último dia letivo/Encontro de Pais
11 a 17: Recuperação final
14: Show CSA
20: Entrega dos Resultados Finais
21/12/19 a 19/01/2020: Recesso
Obs: 12: Passeio ao Parque Aquático
Dias letivos: 07
10

S
7
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21
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A IMPORTÂNCIA DA MISSÃO DE EDUCAR
“A educação humaniza e personaliza o ser
humano quando consegue que este
desenvolva, plenamente, seu pensamento
e sua liberdade, fazendo-o frutificar em
hábitos de compreensão e em iniciativas
de comunhão. Dessa maneira, o ser
humano humaniza seu mundo, produz
cultura, transforma a sociedade e constrói
a história”. (Doc. De Aparecida, p.149)

É fundamental manter clara a consciência sobre a
necessidade de alimentar o aprendizado em uma estreita
relação entre ciência e sabedoria. Quem chega ao nosso mundo
de hoje, encontra, inevitavelmente uma abundância de ofertas e
possibilidades de ser e existir. E também se defronta com
barreiras e portas fechadas que será preciso abrir. Para tanto,
precisamos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele
mesmo disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida; ninguém
vem ao Pai, senão por mim.” (Jo 14,6) O cerne da educação na
Escola Católica é sempre apresentar o projeto de Jesus.
O cultivo dos saberes é fundamental para que os espaços
educacionais da nossa Escola transmitam a riqueza de sua
identidade, carisma e missão. A partir dos valores e princípios
cristãos, a Escola entende sua missão como a que cria
condições para os saberes, as habilidades, os valores,
adquirindo sentido e significado na vida das pessoas, de modo
que cultivem atitudes de cidadania à luz dos ensinamentos
11

cristãos.
A sociedade atual se apresenta, cada vez mais, dentro de
um

dinamismo

marcado

pelo

descartável

e,

por

isto,

desestrutura a identidade do ser humano e da Escola Católica.
As mudanças atingem os diferentes segmentos sociais,
desestabilizam princípios e normas, criam e impõem novas
formas de pensar, escolher e atuar.
Nesse contexto, as Instituições Educacionais Católicas
sofrem as interferências, mas buscam fundamentar sua missão
no carisma em que foram criadas. É por força da missão que o
Colégio dos Santos Anjos cria condições e contribui para que os
alunos

desenvolvam

suas

capacidades

intelectuais,

se

preparando para a vida profissional.
Conhecer, se encantar e se desenvolver, como bem alerta
o Papa Francisco: “Os cristãos têm o dever de anunciar, sem
excluir ninguém, e não como quem impõe uma obrigação, mas
como quem partilha uma alegria, um horizonte maravilhoso,
oferece um banquete apetecível”. É tarefa de todos ser e dar a
conhecer a Boa-Notícia em todos os momentos e ações, para
encantar e envolver toda a comunidade.

“O homem não é nada além daquilo que a educação faz
dele.” (Immanuel Kant)
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
MISSÃO:

Contribuir

para

o

desenvolvimento

e

o

aprimoramento constante do ser humano e da sociedade, pela
prática da Educação Integral, baseada nos princípios cristãos,
no serviço à vida, por amor.

VISÃO: Ser reconhecida como instituição de ensino
inovador, consolidando sua referência em educação de
qualidade.

VALORES:

Amor

ao

próximo,

Responsabilidade

socioambiental, Ética, Preservação da memória.
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INFRAESTRUTURA
Contamos com instalações próprias e uma área total de
5.500m²,

possuímos

capela;

quadras

esportivas,

ginásio

poliesportivo, piscina aquecida, parque de grama, parque
coberto, pátio com jogos de ping-pong e pebolim, biblioteca,
sala de informática, sala de lousa digital, sala multimídia, salas
amplas e arejadas, laboratório de Ciências, Física, Química e
Biologia.
PROPOSTA PEDAGÓGICA
O Colégio dos Santos Anjos busca oferecer um ensino que
leve à formação integral do educando, ao desenvolvimento de
suas potencialidades e ao exercício da cidadania, através da
compreensão de direitos e deveres para agirem como agentes
transformadores de realidade social. São observados os
princípios éticos, morais, políticos e estéticos, a fim de
desenvolver cada vez mais no educando atitudes de justiça e
dignidade, respeito ao bem comum e à liberdade.
A

organização

curricular

seguirá

as

orientações

pedagógicas de Madre Maria São Miguel – fundadora da
Congregação dos Santos Anjos e a proposta de ensino se
realizará através de Projetos como meio de construção de
conhecimentos escolares.
Tais projetos envolverão investigação, estudos, debates e
síntese. Favorecerão a pesquisa da realidade, o trabalho ativo e
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a interação dos alunos, dotando as aprendizagens de
sentido significativo.
Na Educação Infantil, o objetivo geral será a socialização
da criança e terá, dentre outras, a finalidade de oferecer seu
desenvolvimento pleno, o aperfeiçoamento físico, emocional e
intelectual, formar hábitos saudáveis de higiene e nutrição, além
de

estimular

a

habilidade

para

a

prática

da

comunicação/expressão e a iniciação da matemática.
O Ensino Fundamental, dividido em segmentos I e II,
seguirá o Plano Curricular – Diretrizes para Educação Básica,
no qual estão incluídas as ações que constituem a “vida cidadã”
propostas pela Resolução 2/98 do CNE.
O Currículo do Ensino Médio terá uma base nacional
comum e outra diversificada, formando um todo integrado que
garanta saberes e conhecimento, tais como: Códigos e
Linguagens, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da
Natureza e Ciências Humanas. A metodologia aplicada
evidenciará a contextualização e a interdisciplinaridade, a
interação e a articulação entre os diferentes campos de
saberes.
O processo de aprendizagem e o rendimento escolar
serão avaliados de forma contínua e processual, dinâmica e
participativa, de modo que se possa observar, além do
interesse, formação de valores, atitudes e criatividade; o
desempenho nas pesquisas, eficiência e eficácia dos trabalhos
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realizados, relatos, experiências, aquisição de conteúdos e
teorias.
Os instrumentos avaliativos serão diversos e permitirão o
diagnóstico do desempenho global do estudante. Na Educação
Infantil, a avaliação se dará através de observações e relatórios.
No Ensino Fundamental e Médio, o resultado será numérico,
considerando satisfatório o desempenho conforme o que
determina o Regimento Escolar.

“Educai, construindo sobre o que é verdadeiro: a virtude
sólida, a verdadeira bondade, o bem moral”. (Madre Maria São
Miguel)
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OBJETIVOS
•

para

Proporcionar, ao educando, a formação necessária
o desenvolvimento de suas potencialidades como

elemento de autorrealização e preparação para o exercício
consciente da cidadania.
•

Desenvolver, no aluno, os valores éticos, religiosos,

sociais para o fortalecimento da convivência em grupo.
•

Envolver

todos

os

participantes

do

processo

educativo em uma construção coletiva, em busca da excelência
na educação Santos Anjos.
•

Buscar

a

melhor

maneira

de

transmitir

os

conhecimentos que proporcionam a alegria de Ser, Amar e
Servir ao educando.
•

Visar à excelência acadêmica dentro de um currículo

amplo e bem fundamentado com conteúdos significativos,
contextualizados, interdisciplinares e flexíveis.
•

Proporcionar uma formação intelectual elevada e

estimular a vontade pessoal pela aprendizagem.
•

Tornar a integração com as famílias e a participação

destas mais efetivas no processo educativo.
•

Proporcionar formação continuada aos educadores,

capacitando-os para acompanhar as mudanças na educação.
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“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós
sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por
isso aprendemos sempre.” (Paulo Freire)
PROJETOS
Ano após ano, a Igreja Católica no Brasil nos chama a
atenção para questões sociais por meio da Campanha da
Fraternidade,

durante

a

Quaresma.

A

Campanha

da

Fraternidade 2019 tem como TEMA: “Fraternidade e Políticas
Públicas”, e como LEMA: “Serás libertado pelo direito e pela
justiça” (Is 1,27).
Nesta Quaresma, a CF 2019 procura estimular a
participação dos fiéis em Políticas Públicas tendo como base a
Palavra de Deus e a Doutrina Social da Igreja. O objetivo é o
fortalecimento da cidadania e da consciência do bem comum,
que são para o cristão sinais de fraternidade.
•

Conhecer como são formuladas e aplicadas as

Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro.
•

Exigir ética na formulação e na concretização das

Políticas Públicas.
•

Despertar a consciência e incentivar a participação

de todo cidadão na construção de Políticas Públicas em âmbito
nacional, estadual e municipal.
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•

Propor Políticas Públicas que assegurem os direitos

sociais aos mais frágeis e vulneráveis.

Colégio, ao desenvolver atividades por meio de projetos,
visa a ampliar os conhecimentos dos temas propostos,
articulando as diferentes áreas do conhecimento. Os projetos
envolverão

investigação,

estudos,

debates

e

síntese.

Favorecerão a pesquisa da realidade, o trabalho ativo e a
interação dos alunos, dotando as aprendizagens de sentido
significativo.
Através de atividades curriculares e extracurriculares, o
Colégio dos Santos Anjos executa a Proposta Pedagógica,
priorizando a formação humana e acadêmica de seus
Educandos.
O Colégio dos Santos Anjos quer ser um espaço de vida e
aprendizagem.

“SERVIR, AMAR, É
MISSÃO DOS SANTOS
ANJOS NOSSA
VOCAÇÃO.”
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EIXO DE FORMAÇÃO

FORMAR PARA TRANSFORMAR

EIXOS

PEDAGÓGICO

PROPOSTA
POLÍTICO
PEDAGÓGICO
PASTORAL

ÁREAS

PASTORAL

CAMPANHA
DA
FRATERNIDA
DE

ESPIRITUALIDADE

CRISTÃ

ANJOS
INTEGRAÇÃO

DOS

DA

SABERES

COMUNIDADE
EDUCATIVA

LIGA JOVEM
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SERVIR
AMAR

ESTRUTURA PEDAGÓGICA
Educação Infantil: Maternal a Jardim III (tarde)
•

Maternal – Completando 2 anos até 31/03

•

Jardim I – Completando 3 anos até 31/03

•

Jardim II – Completando 4 anos até 31/03

•

Jardim III – Completando 5 anos até 31/03

Ensino Fundamental I: 1º ao 5º ano (tarde)
Ensino Fundamental II: 6º ao 9º ano (manhã)
Ensino Médio: 1ª a 3ª série (manhã)
o

Período Complementar (Integral): Maternal ao 5º ano

do Ensino Fundamental I.
o

O horário do Integral deve ser seguido por todos

das: 7h às 12h45min.
•

Obs. Atendemos até às 19h para os pais que

precisarem.

Nos dias de recesso escolar, não haverá atividade no
Integral.
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1º Semestre: de 28 de janeiro a 28 de junho.
2º Semestre: de 31 de julho a 10 de dezembro.

No Integral, o aluno recebe o reforço pedagógico; deveres,
pesquisas, exercícios de fixação. Também há atividades como:
natação/educação física, artes cênicas, informática, artes
plásticas, jogos recreativos.
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EQUIPE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Diretora Pedagógica: Irmã Edinéia de Sousa Cruz
Assistente Social: Sthefany Carla F. da Silva
Secretária: Vera Lucia Pugliesi
Coordenação Pastoral Escolar: Irmã Edinéia e Clayton
Fernandes

COMUNIDADE RELIGIOSA
A Comunidade Religiosa, formada pelas Irmãs dos Santos
Anjos que trabalham no Colégio em diversos setores, constitui o
núcleo da Comunidade Educativa. As Irmãs procuram, conforme
o Carisma e a Espiritualidade da Congregação, ser presença de
Deus junto às pessoas, a exemplo dos Anjos, no Servir e Amar.

DIREÇÃO PEDAGÓGICA
Direção: Irmã Edinéia de Sousa Cruz - Educação Infantil
ao Ensino Médio.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA / ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL
Maria do Rosário – Educação Infantil e Fundamental I
Luísa Genaro - Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
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DOS SERVIÇOS

SOE- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
A

Orientação Educacional busca

favorecer o bom

relacionamento das pessoas que atuam na Escola, visando à
aprendizagem e à cidadania.
Assessorar professores e alunos para uma saudável e
fraternal convivência.
Orientar a família no acompanhamento do processo do
desenvolvimento do educando.

SOP - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
À Orientação Pedagógica cabe ocupar-se do processo
ensino/aprendizagem,

acompanhando

as

ações

didático-

metodológicas a fim de viabilizar a construção da aprendizagem
e o desenvolvimento dos alunos.

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E RH
Presidir e supervisionar o funcionamento dos serviços
administrativos do Estabelecimento; cuidar das obrigações
fiscais ou previdenciárias; zelar pela assiduidade e pontualidade
dos Professores e Funcionários.
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SECRETARIA
Manter os registros de controle de frequência e dos
resultados

dos

alunos;

manter

arquivos

e

documentos

probatórios de cumprimento das exigências legais; responder
pelo expediente geral da secretaria.
Secretária: Vera L. Pugliesi
SERVIÇO SOCIAL
A missão do Serviço Social do Colégio dos Santos Anjos é
acompanhar o desenvolvimento socioeducacional dos alunos,
contribuir para o fortalecimento da relação família-escolacomunidade, proporcionar articulação entre educação e demais
políticas públicas sociais e orientar para o acesso da
comunidade escolar aos seus direitos.
É de sua responsabilidade e competência o Processo de
Avaliação e Concessão de Bolsas de Estudo Assistenciais, com
a realização de avaliações socioeconômicas, entrevistas e
visitas domiciliares, além da coordenação dos Programas de
Assistência Social.
Assistente Social: Sthefany C. F. da Silva

PASTORAL ESCOLAR
A Pastoral Escolar, através do trabalho de Evangelização,
visa à integração da Comunidade Educativa em consonância
com o Carisma e a Espiritualidade das Irmãs da Congregação
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dos Santos Anjos.
Coordenação: Irmã Edinéia e Clayton Fernandes

LIGA JOVEM SANTOS ANJOS
A Liga Jovem é um programa da Congregação dos Santos
Anjos, voltado para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental
II ao 3º do Ensino Médio em todos os Colégios da Rede de
Educação Santos Anjos no Brasil.
Seu objetivo é estabelecer um vínculo dos discentes com
as pessoas em vulnerabilidade social, construindo nos jovens
uma cidadania consciente, pautada em valores éticos, postura
política solidária e uma espiritualidade inclusiva de respeito à
diversidade.
A Liga Jovem Santos Anjos possui autonomia financeira
para desenvolver seus projetos e formação interpessoal, para
isso, durante o ano letivo realiza eventos como: Noite do Caldo,
Feijoada com Samba e Festa Junina, contribuindo ainda com a
socialização da comunidade escolar.
Coordenador: Clayton Fernandes.

PRIMEIRA COMUNHÃO
Fiel aos ensinamentos de Madre Maria São Miguel Poux, o
Colégio dos Santos Anjos prepara os alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental para receberem o Sacramento da
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Eucaristia.
Dias dos Encontros: Caso haja número para a formação
de classe, a definir.

ESPIRITUALIDADE E CARISMA DA CONGREGAÇÃO
1) A Espiritualidade das Irmãs dos Santos Anjos se inspira
nos Anjos - adoração, louvor, contemplação, serviço - e nas
virtudes de humildade, simplicidade e zelo.
2) O Carisma das Irmãs dos Santos Anjos é: “Nossa
vocação é a dos Anjos: “presença de Deus no serviço à vida,
por amor”.
3)“Seja feita a Tua Vontade, que o Teu Reino aconteça” é
o texto bíblico inspirador da fundação da Congregação dos
Santos Anjos, vivido pelas Irmãs e, consequentemente, pelos
membros da Fraternidade Santos Anjos.

PROFESSORES
Os Professores, comprometidos com a Filosofia do
Colégio, atuam em práticas educativas em que o ensino e
aprendizagem dão significado à vida.
Ser Educador Santos Anjos é acolher a missão como um
chamado de Deus, uma vocação que nasce de um grande
amor, que se fortalece na esperança e se concretiza na
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confiança: o professor procura usar de todos os meios ao seu
alcance para a aprendizagem de seus educandos. Avaliar os
alunos de acordo com os critérios estabelecidos pela Escola.

FUNCIONÁRIOS
Os Funcionários do Colégio dos Santos Anjos são
profissionais conscientes de seu importante papel como
colaboradores para o bom andamento da Escola. Contribuem
com o bem-estar, a convivência e o desenvolvimento da
solidariedade, do respeito e da amizade.

FAMÍLIA
A participação dos Pais e/ou Responsáveis, na educação
formal dos filhos, é necessária para o desenvolvimento da
responsabilidade, dos bons hábitos, da organização e da
autonomia das crianças e jovens. Para tal, a família precisa ser
presença.
A tarefa de educar é, muitas vezes, árdua, cansativa e
exige persistência. Apoiar a Escola, respeitar suas regras e
ajudar os Professores são atitudes fundamentais e dão sentido
à formação do aluno.
O acompanhamento - conhecimento do cotidiano do filho,
diálogo, vigilância saudável e assídua - e a cobrança - quanto
às rotinas, à organização, aos horários de estudo, ao
cumprimento das tarefas, às anotações na agenda e resultados
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obtidos - são fundamentais.
ATIVIDADES EXTRAS PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO
A prática esportiva é uma forma saudável de conviver, por
isso o Colégio a oferece através de suas escolinhas;
comandadas pelos professores Dário e Thiago. Esse serviço
deverá ser contratado com os responsáveis.

•

Balé

•

Futsal

•

Natação

•

Robótica

•

Jazz

Obs.: Informações, inscrições e pagamentos dessas
atividades serão feitos diretamente ao Professor responsável.
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HORÁRIO
A pontualidade é um fator fundamental para o bom
funcionamento das atividades da Escola, por isso o aluno deve
chegar cinco minutos antes do início das aulas.

PERÍODO DA MANHÃ
ENSINO FUNDAMENTAL II (DO 6º AO 9º ANO)
Segunda a Quinta das 7h10min às 12h30min
Sexta das 7h10minàs 11h40min
ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª SÉRIE)
Segunda a sexta das 7h10min às 13h20min

PERÍODO DA TARDE
ENSINO FUNDAMENTAL I
Segunda a Sexta das 12h45min às 17h15min
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segunda a Sexta das 12h45min às 17h15min

INTEGRAL
Segunda a Sexta das 7h às 12h45min
30

UNIFORME 2019
Ao adotar o uniforme (modelo novo, impreterivelmente), o
Colégio dos Santos Anjos, tem por objetivo uma série de
medidas que visa beneficiar exclusivamente o aluno, e que não
se limita a apenas igualá-los. Abaixo listamos alguns dos
benefícios do uniforme escolar:
•

Segurança

Evita que outras pessoas se infiltrem no meio escolar,
possibilita a identificação dos alunos em possíveis situações de
perigo na rua e ainda contribui para evitar a evasão escolar.
•

Economia

Evita o uso de roupas normais, representando uma
economia financeira considerável.
•

Respeito

Incentiva o respeito às normas e disciplina imposta pela
escola, o que é fundamental para a vida em sociedade.
•

Igualdade

Evita o consumismo e a disputa de status, muito comum
entre adolescentes. Atua também evitando determinadas
situações discriminatórias que ensejam a prática de bullying.
•

Atenção voltada para o Aprendizado

O uso do uniforme mantém o foco do aluno na
aprendizagem, pois todos igualmente fazem parte do grupo e
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possuem os mesmos interesses, no caso a aprendizagem.

DESCARTE DE UNIFORMES
O uso do uniforme é uma questão de identificação para
quem o usa; sendo assim, as peças não podem ser doadas a
qualquer instituição ou pessoa, por conter a marca do Colégio.
Disponibilizaremos, na recepção do nosso Colégio, uma caixa
em que os mesmos poderão ser descartados e, posteriormente,
doados a grupos que trabalham com customização, sendo
assim reaproveitados para uso social.

ORIENTAÇÕES DISCIPLINARES
“A disciplina deve presidir todas as circunstâncias que
podem prever o detalhe de um dia, de uma semana, de um
mês, de um ano letivo.” (M.M.S.Miguel)

Para que tenhamos, em nossa Escola, uma disciplina
consciente e interativa, precisamos fazer cumprir as normas
estabelecidas. A disciplina é parte integrante da formação do
aluno, pois favorece o desenvolvimento intelectual e a
construção de valores humanos, que possibilitam:
* desenvolver, no educando, o respeito a si e aos outros;
•

experimentar, na prática, o sentimento de justiça e

de solidariedade como valores sociais, éticos e cristãos;
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•

contribuir para que o educando entenda que ele vive

em um mundo globalizado, que deve ser compartilhado por
todos, numa convivência social séria e solidária;
•

advertir o educando todas as vezes em que ocorrer

alguma falta disciplinar em sala de aula ou em qualquer
ambiente escolar.
•

O aluno que prejudicar o ambiente do Colégio dos

Santos Anjos, infringir as normas de convivência estabelecidas,
sujeita-se

aos

seguintes

procedimentos

e/ou

sanções

disciplinares:
•

advertência oral e/ou escrita;

•

anotação na agenda escolar para o conhecimento

dos Pais e/ou Responsáveis;
•

suspensão por prazo a ser designado pela

Orientação Educacional e/ou Direção;
•

cancelamento da matrícula, em casos extremos.

Obs: Dependendo da gravidade da situação caberá ao
Diretor Pedagógico a decisão a ser tomada.
Procedimentos e/ou sanções disciplinares enunciados
acima referem-se às seguintes faltas:
•

dano ao patrimônio do Colégio ou de terceiros;

•

expressões ofensivas a qualquer pessoa;
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•

brigas ou atitudes agressivas;

•

brincadeiras constrangedoras dirigidas a qualquer

pessoa, dentro do ambiente escolar;
•

uso

da

mídia

(Internet

ou

outros

meios

de

comunicação) de modo pernicioso, ofensivo, difamatório e
depreciativo contra qualquer pessoa.
•

uso de celular ou equipamento eletrônico nas aulas.

(Lei nº4734)
Estabelecer limites e normas significa comprometer-se
com o bem comum. Portanto, solicitamos, ainda, observar os
seguintes itens:
•

O aluno deverá respeitar todas as pessoas do

Colégio, tratar bem os colegas, procurar auxílio do Professor,
Coordenador, Orientadoras, Diretora e Funcionários sempre que
precisar.
•

Valorizar

e

respeitar

o

momento

de

oração,

diariamente, no início das aulas ou em quaisquer momentos.
•

Apresentar-se com o uniforme complete (modelo

novo) para as aulas regulares e, também, para as aulas de
apoio, provas de segunda chamada, aulas excursionadas dentre
outras atividades e contrário ao horário de aula.
Obs: O aluno não uniformizado, deverá aguardar a
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presença do responsável, que será avisado sobre o ocorrido e o
mesmo necessitará trazer até o Colégio o uniforme, para que
assim, o aluno possa assistir às aulas.
•

Ter pontualidade, chegar ao Colégio sempre cinco

minutos antes do sinal para a entrada nas aulas. Se chegar
após 7h10 (turno da manhã) e 12h45 (turno da tarde), só
entrará, em sala de aula, no segundo tempo, mesmo em dias de
provas, testes e trabalhos.
•

Os alunos não serão liberados após a realização das

provas. Pedimos aos pais que não insistam.
•

Trazer,

em

sua

agenda,

a

solicitação

do

Responsável sempre que houver necessidade de alguma
alteração em seu horário de entra- da ou saída do Colégio.
•

Os atrasos serão registrados pela Orientação

Educacional.

Após

o

segundo

atraso,

a

família

será

comunicada. Em caso de reincidência, (terceiro atraso no
Trimestre) o aluno perderá o direito de permanecer em sala de
aula e/ou na escola em tal dia.
•

Contribuir para um ambiente em sala de aula

adequado à aprendizagem. Durante a aula, não é permitido o
uso de aparelhos eletrônicos: ipods, celulares ou similares,
cards ou quaisquer objetos que não estejam relacionados com a
atividade pedagógica. As comunicações relativas a problemas
de saúde, saídas antecipadas, problemas na escola deverão ser
35

feitas pelas famílias aos coordenadores de nossa Instituição, e
não pelo aluno por meio do celular ou whatsapp. Assim como,
os pais não devem usar o celular para contatarem os filhos em
horário de aula. Deverão entrar em contato com a coordenação
do Colégio, esse é o caminho professional adequado.
•

Todos deverão trazer o material necessário às aulas

de cada dia: livros, cadernos, dicionário, lápis, caneta... e
material solicitado pelos Professores.
•

A lição de casa tem como objetivo sistematizar o

aprendizado da sala de aula, portanto aula dada e aula
estudada, preparando para novos conteúdos, e aprofundar os
conhecimentos.
•

O aluno, se estiver presente na Escola, tem de

participar de todas as atividades do dia: provas, testes,
apresentações de trabalhos.
•

Não é permitido mascar chicletes, comer balas,

guloseimas e lanche durante as aulas.
•

É proibido fumar nas dependências do Colégio,

assim como usar boné, fazer e/o distribuir propagandas,
organizar listas de arrecadação, vender objetos e/ou produtos.
•

Relacionamento afetivo: o Colégio dos Santos Anjos

visa a um relacionamento amplo, harmonioso e saudável entre
seus alunos e alunas. Solicita, porém, que manifestações
ostensivas de namoro, dentro do ambiente escolar e nas suas
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imediações, sejam evitadas.
•

Todo aluno deverá zelar pela limpeza do prédio

escolar, do mobiliário, do material didático e de tudo o que for
de uso coletivo.
•

Na saída das aulas, andar devagar, respeitando as

demais pessoas, não permanecer nos parques e nas quadras,
evitar aglomeração próxima ao portão.
•

Caso o aluno promova danos ao patrimônio da

escola, a família ressarcirá os custos para o conserto.
RESPONSABILIDADE NO USO DA MÍDIA
São inegáveis as oportunidades de lazer, trabalho e
conhecimento que a Internet proporciona. Nossos alunos são da
geração multimídia, habituados, desde cedo, às diferentes
tecnologias.

Devem

ser

orientados

para

aplicar

esse

conhecimento de forma inteligente e respeitosa, preservando a
si, seus familiares e colegas.
O mesmo vale para as fotos, os vídeos produzidos
espontaneamente por eles ou para o trabalho escolar. Devem
tomar ciência de que o anonimato ou a menoridade não os
isentam de responsabilidades e punições, caso cometam atos
ilícitos. Já existem leis e delegacias específicas para isso.
No Brasil, o uso irresponsável da Internet, praticado por
maiores de idade e que configure crime, acarreta ação penal
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privada e ação penal pública.
Se essas condutas forem praticadas por menores de
dezoito anos, caberá ao Ministério Público (com atribuição na
Vara da Infância e Juventude) pleitear ao Juiz competente a
apuração do ato infracional. Esse, por sua vez, poderá aplicar
as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e
do Adolescente. Consultem art. 241 do ECA, incluído na Lei
11829 de 2008.
O acesso e a divulgação de sites impróprios também
constituem uma grave transgressão às normas de convivência e
do Regimento Escolar, passíveis de punição.

OCORRÊCIAS DE SALA DE AULA
Toda vez que, por motivos diversos, o Professor precisar
encaminhar o aluno à Orientação Educacional, será feito o
registro da ocorrência.
Após a terceira ocorrência, os Responsáveis serão
comunicados: por telefone, por agenda ou por meios viáveis e
próprios da Escola. Os Responsáveis deverão assinar o
comunicado

da

ocorrência

e

devolvê-lo

à

Orientação

Educacional.
Conforme a gravidade da falta cometida pelo aluno
(agressões físicas e verbais, atos ofensivos à moral, desrespeito
aos professores, funcionários, colegas, incitação coletiva dentro
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ou próximo à Escola), ele será suspenso por período
determinado pela Direção ou Coordenação Disciplinar e, até
mesmo, convidado a buscar outro estabelecimento de ensino.
O aluno que tiver sido suspenso, temporariamente, das
aulas por indisciplina ou por agressão não terá direito a fazer
avaliações

e

provas

eventualmente

perdidas

durante

o

cumprimento da suspensão, sem direito à nova oportunidade
que as substituam, conforme disposto no Projeto Pedagógico da
Escola.
Os casos omissos, neste Informativo, serão resolvidos
pelo Conselho Pedagógico e Administrativo.

MATERIAL ESCOLAR
O aluno deve adquirir, por completo, todo o material
solicitado na lista recebida no ato da matrícula. Todo material
deverá ser marcado com o nome e a turma no início do ano
letivo. O aluno deverá trazer somente o necessário para as
aulas do dia, de acordo com o horário das disciplinas e o que for
solicitado pelo professor, evitando o excesso de peso na
mochila.
Lembramos que o Colégio não se responsabiliza por
materiais deixados em sala, após o término de aula.
Os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio usarão
a agenda escolar, própria do Colégio, entregue no ato da
matrícula, para as comunicações, anotações dos deveres de
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casa e lembretes do dia a dia. Os pais deverão, diariamente,
consultar a agenda do filho, ela é vínculo de comunicação entre
Escola e família. O uso da agenda Escolar Santos Anjos é
obrigatório.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Para a tranquilidade dos pais e um melhor atendimento
aos alunos em possíveis acidentes, o Colégio mantém plano de
Seguro de Acidentes Pessoais.

ANIVERSÁRIOS
Educação

Infantil

e

Ensino

Fundamental

I:

A

comemoração dos aniversariantes do mês ocorrerá em festa
interna e sem a presença dos familiares. Para a comemoração,
serão necessários copos e pratos descartáveis, guardanapos,
bolo individual ou embrulhado, doce ou salgado e sucos. A
equipe técnica deverá ser comunicada.
Ensino Fundamental II e Ensino Médio: Não será
permitido comemorar o aniversário do aluno, na Escola, com
doces, bolo, refrigerantes etc. Vale, também, para Professores e
Funcionários.
A brincadeira da “ovada” é proibida dentro e nas
mediações da Escola.
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AVISOS GERAIS
A escola não se responsabiliza pela guarda e,
consequentemente, indenização decorrente de perdas ou
extravios

de

aparelhos

eletrônicos,

nem

mesmo

danos

causados a quaisquer objetos não empregados no processo de
aprendizado, trazidos à Es- cola, tais como: celulares,
eletroeletrônicos, MP3, MP4, câmera fotográfica, brinquedos,
joias de família e outros bens de valor afetivo ou econômico,
aliás, estes são proibidos de serem usados no interior da
Escola.
Celular: caso o aluno descumpra este comando normativo,
a Escola fará a apreensão do aparelho celular e fará a
devolução ao responsável, que se incumbirá de proceder com a
devida orientação para o aluno não portar esse aparelho na
Escola.
Para complementar o trabalho pedagógico, poderão
ser programadas atividades extraclasse, como: passeios,
estudo do meio, visitas, teatros, torneios, aulas de apoio. Elas
serão

comunicadas

com

antecedência,

para

que

os

Responsáveis enviem a autorização devidamente assinada e os
custos extras relativos às atividades.
Os Responsáveis pelos alunos do 2º ao 5º ano, do
Ensino Fundamental, devem apanhá-los no portão de saída das
aulas.
O

Colégio

não dispõe
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de condução

própria.

Qualquer escolha feita nesse sentido é responsabilidade
exclusiva do Responsável pelo aluno.
Mantenham

um

diálogo

respeitoso

com

os

Seguranças e com os demais Pais e Responsáveis.
Busquem

esclarecimentos

e

informações

diretamente com os responsáveis pelos Serviços prestados pela
Escola, marcando, previamente, o horário de atendimento.
Se um Aluno apresentar quadro de mal-estar físico,
a

Orientação

Educacional

entrará

em

contato

com

o

Responsável. Não podemos ministrar remédios. Para reforçar
citamos também a Resolução RDC nº 344 (12/05/1998) e seus
anexos, assim como o Decreto do COREN 50.387 em seus
artigos 2º e 15º, que proíbem a administração de medicamentos
sem receita médica.
Após as aulas, temos várias “escolinhas” em plena
atividade nos espaços da escola, sob a responsabilidade do
professor da escolinha. Os alunos não podem permanecer nos
parques após as aulas, nem acompanhados dos seus
responsáveis.
O Colégio oferece um espaço saudável, seguro, mas
é preciso que todos colaborem, para que a tranquilidade e a
segurança sejam mantidas. Ao embarque e desembarque dos
alunos, procure parar o carro de forma correta, não formando
fila dupla em frente ao Colégio, a fim de não atrapalhar a fluidez
do trânsito.

Vamos colaborar e manter o nosso bom
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relacionamento.

CARTEIRINHA ESCOLAR
Para melhor organização, segurança e autorização de
entrada e saída de nossos alunos em nossa Instituição,
utilizamos a carteirinha de identificação do estudante. É um
cartão com dados e a foto do aluno e terá cores diferentes,
representando a autorização de saída:

Transporte Escolar - cor laranja;
Ir embora sozinho - cor azul;
Saída acompanhada – cor vermelha.

Este procedimento é adotado para todos os segmentos
(Educação Infantil ao Ensino Médio). Seu uso é obrigatório, e o
aluno deve apresentar a carteirinha na hora de entrada e da
saída.
Caso o aluno esqueça a carteirinha, o Colégio entrará em
contato com os responsáveis para autorizara saída que será
efetivada, após o fornecimento da senha estipulada. A senha é
gerada pelo Colégio e enviada encaminhada aos pais de forma
lacrada, sendo importante, que o responsável deixe a senha em
absoluto sigilo e em mãos. O aluno será liberado, (por contato
telefônico) somente com a verbalização da senha.
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AVALIAÇÃO
Ao aluno cabe realizar todas as atividades propostas pelos
Professores, em todas as disciplinas que integrarem a Matriz
Curricular da Escola.

ETAPA / VALOR
Avaliação 1
Av. Mensal

1ª ETAPA

2ª ETAPA

3ª ETAPA

30 PONTOS

35 PONTOS

35 PONTOS

30% - 9,0 pontos 30% - 10,5 pontos

Avaliação 2
Av. Intermediária
(Atividades
30% - 9,0 pontos 30% - 10,5 pontos
diversificas
realizadas em classe
e em casa).
40%
40%
Avaliação 3
14,0 pontos
12,0 pontos
Av. Trimestral
Média mínima
por Etapa

21,0 pontos

24,5 pontos

30% - 10,5
pontos

30% - 10,5
pontos

40%
14,0 pontos

24,5 pontos

Em conformidade com o regimento de nossa Instituição e a
partir do ano de 2018, o Colégio dos Santos Anjos, passa a
adotar o sistema de TRIMESTRE/ETAPA onde, a média mínima
para Aprovação sem realização de Recuperação Final é de 70,0
pontos.
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AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
A recuperação trimestral é uma oportunidade para os
alunos que não obtiveram desempenho na média (7,0) em um
ou mais componentes curriculares, ao final de cada trimestre,
para reforçarem a aprendizagem dos conhecimentos com maior
dificuldade, para apresentar melhor desempenho no trimestre
seguinte. É uma ocasião para os alunos recuperarem os
conteúdos não aprendidos e a nota obtida.
Os trabalhos de recuperação das duas primeiras etapas
seguem o calendário específico do ano/série e devem auxiliar
os alunos que não obtiveram desempenho satisfatório a
recuperar os conteúdos essenciais do trimestre anterior. A
seleção desses conteúdos deve ser feita em conjunto com a
área do respectivo componente e ocorrerão sobre o sistema de
estudos

orientados

e

acompanhados

pela

Orientação

Pedagógica com o apoio do professor.

RECUPERAÇÃO FINAL
Aos alunos, que ao final do ano letivo, não atingirem 70%
dos pontos disponíveis para aprovação, será oferecido a
oportunidade de recuperação final.
A recuperação final ocorrerá após os 200 (duzentos) dias
letivos, homologados pela Diretoria de Ensino em calendário
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escolar, sendo oferecido ainda ao discente a retomada de
conteúdos com a presença do professor em sala.
O(A) aluno(a) terá direito a recuperação final em todos os
componentes curriculares, após a realização da Recuperação
Final a média final do aluno será composta da somatória das 3
(três) etapas + os pontos da prova de recuperação que serão
divididos por dois, devendo atingir 60 (sessenta) pontos, para
aprovação final.

PROVA DE 2ª CHAMADA
Se

requerida,

por

motivo

justo,

devidamente

comprovado, poderá ser concedida, a critério da Diretoria, 2º
chamada para realização de qualquer prova desde que haja
possibilidade de realização em tempo hábil, consoante com
nosso calendário escolar.
A prova de 2ª chamada será abonada com a apresentação
de

atestado

médico

(doenças

infectocontagiosas

ou

impossibilidade de locomoção física). Em 2019 o valor de cada
prova de 2º chamada será de R$ 50,00.
Obs: Se durante a realização da avaliação for identificado
fraude à mesma, o aluno terá o documento zerado e não poderá
realizar a 2ª chamada desta avaliação.
Para os simulados, não acontecerão provas de 2ª
chamadas.
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APOIO PEDAGÓGICO
No decorrer do ano letivo, quando for necessário, serão
ofereci- dos, aos alunos, estudos de recuperação que poderão
ser realizados com toda a turma ou com grupos de alunos, em
horário normal ou após às aulas. Isso ficará a critério técnico da
Equipe Pedagógica.

EDUCAÇÃO INFANTIL
A avaliação, na Educação Infantil, é baseada em uma
metodologia de ensino-aprendizagem que respeita e possibilita
o desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e psicomotor do
Aluno, permitindo-lhe ser o construtor do conhecimento.
É realizada através de observação, registros diários, jogos
de percepção e relatório trimestral. A avaliação é uma ação de
acompanhamento do desenvolvimento do educando.

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
O Laboratório de Informática tem a missão de apoiar aos
alunos oferecendo um ambiente favorável para realizações de
trabalhos e pesquisas.
Todos os computadores possuem acesso à internet, com
uma boa velocidade, e bons equipamentos para propiciar
conforto e agilidade.
Todos os alunos têm direito de utilizar os laboratórios e
podem contar com auxílio do técnico de informática ou professor
47

responsável que estão à disposição para esclarecer dúvidas e
resolver problemas que venham a ocorrer durante a utilização.

Horário de Funcionamento
O horário de funcionamento do laboratório de informática é
das 07h às 16h30min
O Colégio tem o direito de não permitir a presença de
alunos estranhos à aula, visando ao bom andamento dos
trabalhos.
Os horários vagos podem ser utilizados pela comunidade
acadêmica.
Normas Gerais
Para a sua maior funcionalidade devem ser seguidas as
normas abaixo apresentadas:
O

Laboratório

de

Informática

destina-se

a

alunos,

professores e funcionários.
As atividades desempenhadas no Laboratório serão
restritas

ao

ambiente

escolar/acadêmico,

orientadas

às

disciplinas dos respectivos anos/ cursos.
O Laboratório será utilizado de forma individual, desde que
possuam horário marcado para pesquisa e elaboração de
trabalhos ou coletiva para aulas regulares.
Em aulas coletivas, é de responsabilidade do professor da
disciplina orientar os trabalhos e zelar pela ordem e utilização
dos equipamentos.
48

Ao término dos trabalhos, os alunos e/ou professor
responsável deve recolocar as cadeiras em seus devidos
lugares, desligar os equipamentos corretamente, retornando-os
à posição de origem e que mantenham o ambiente limpo.
Para a preservação do meio ambiente escolar/acadêmico
necessário às atividades do Laboratório, é importante:
•

Manter o silêncio;

•

Preservar a ordem e limpeza do ambiente;

•

Não escrever, desenhar ou rabiscar nas mesas;

•

Não colocar os dedos ou as mãos sobre a tela e

nem objetos sobre o monitor;
•

Não comer ou beber nos laboratórios;

•

Utilizar as instalações e os equipamentos do

laboratório da forma recomendada
•

pelos procedimentos da sala (em caso de dúvida,

informar-se com os responsáveis);
•

Não fazer uso de aparelhos sonoros (MP3, celular

entre outros). Ao fazer uso dos equipamentos, o aluno deve:
•

Verificar se a máquina apresenta as condições

necessárias para uso;
•

Reportar qualquer problema ao responsável, caso

constate alguma irregularidade; e no caso de não observância
do inciso anterior, a responsabilidade pela utilização passa a ser
do próprio aluno.
Ao fazer uso da máquina, o aluno não deve:
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•

Utilizar o equipamento com o intuito de alterá-lo,

mudá-lo de posição, retirar ou conectá-lo a qualquer outro
equipamento sem prévia autorização.
•

Causar danos nos equipamentos.

•

Alterar

qualquer

configuração

sem

prévia

autorização.
•

Acessar páginas da Internet que possam ser

consideradas ilegais ou ofensivas à moral pessoal ou coletiva.
O uso de equipamentos, acessórios, softwares entre
outros deve ser objeto de requisição pelo professor da disciplina
ao responsável pelo Laboratório de Informática.
Fica expressamente proibida a instalação ou remoção de
softwares e o acesso a salas de chat, sites pornográficos, sites
de relacionamentos, sites de mensagens instantâneas, torpedos
e jogos.
Por questões legais referentes aos Direitos Autorais, não é
permitida a gravação, reprodução ou a utilização de quaisquer
programas sem a autorização ou permissão por escrito do
responsável pelo Laboratório de Informática.
O descumprimento de qualquer artigo deste regulamento
será

considerado

falta

grave,

com

responsabilidade

administrativa, civil e criminal, se o caso assim o fizer.
É expressamente proibido o uso do Laboratório por
pessoas estranhas ao meio escolar / acadêmico.
Não serão permitidos nos Laboratórios:
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•

A entrada de qualquer pessoa portando lanches,

bebidas e cigarros acesos; - a prática de jogos, eletrônico ou
não, exceto jogos com objetivo pedagógicos e previamente
indicados por um professor;
•

O uso de aparelhos eletrônicos, tais como telefones

celulares e aparelhos similares;
•

Sentar sobre as mesas ou colocar os pés sobre as

mesas e cadeiras;
•

A presença em aulas nos laboratórios de alunos de

outras turmas.
Agendamento do laboratório no contra turno

O agendamento do laboratório depois da aula deve ser
feito na sala da Coordenação Pedagógica, com pelo menos 01
(um) dia de antecedência. Deverá ser informada a quantidade
de alunos que irão com- parecer e o período de tempo
necessário para a realização dos trabalhos e/ou pesquisa.
Exemplo:

Aluno(s)

Série

Período

João, Roberta e Carlos.

4° Ano

12h50 às 14h30

Priscila

3ª Série

14h00 às 16h00
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BIBLIOTECA
A biblioteca pode ser utilizada como espaço de sala de
aula,

espaço

de

reunião

de

grupos

para

pesquisa

e

desenvolvimento de trabalhos escolares, apresentação de
palestras, saraus e projetos.

Normas Gerais
•

Mantenha a organização e a limpeza da sala;

•

Não coma nem beba na biblioteca;

•

Deixe os livros consultados sobre a mesa, não

precisa recolocá-los na estante;
•

Na biblioteca pode-se conversar com o colega, mas

em tom baixo para não atrapalhar a concentração dos outros
alunos;
•

Na biblioteca pode-se ouvir música, usar o celular,

desde que se use fone de ouvido. Utilize o celular no modo
vibrar e se precisar atendê-lo, fale baixinho;

Regras de Empréstimos
Usuário

Quantidade

Período

Alunos

2

10 dias

Pais

2

10 dias

Colaboradores

2

10 dias

Alunos, pais e colaboradores
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•

tem 15 dias para ficar com o livro;

•

podem emprestar até dois livros;

•

não há número máximo de renovações;

•

para realizar o empréstimo e renovação é necessário

apresentar a carteirinha de usuário da biblioteca;
•

para realizar a renovação do livro a data de

devolução não pode estar vencida;
•

a suspensão por atraso será calculada pelo tempo

que o usuário não devolveu o livro;
•

material de referência poderá ser emprestado para

ser usado em sala de aula, mas deverá ser entregue no mesmo
dia.
Perdas ou danos
•

em

caso

de

perdas

ou

danos

emprestado será solicitada a reposição do mesmo.

Horário de atendimento
Terça e quarta-feira, das 8h às 16h30min
Quinta e Sexta-feira, das 8h às 13h
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do

material

HINO DOS SANTOS ANJOS
Como os Anjos, na terra,
vivemos não buscamos senão a
Deus;
mensageiros alegres
anunciemos: "Deus é Pai, somos
filhos seus!"
REFRÃO:
Servir! Amar!
É missão dos Santos Anjos, nossa vocação.
Construir! Lutar!
E fazer que o cristo viva em todo o coração.
Desejamos amar Cristo
pobre e somente a Jesus
servir;
o Senhor seu mistério nos
descobre; "Onde há pobres, Eu
estou ali!"
Santos Anjos, por vós protegidos,
cresceremos na paz, no amor.
Sendo simples, humildes, destemidos,
cuidaremos do irmão com ardor.
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REFRÃO:
Servir! Amar!
É missão dos Santos Anjos, nossa vocação.
Construir! Lutar!
E fazer que o cristo viva em todo o coração.

55

ORAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019
Pai misericordioso e compassivo,
que governais o mundo com justiça e amor,
dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso
Reino
entre nós.
Em sua grande misericórdia, Jesus,
o Filho amado, habitando entre nós
testemunhou o vosso infinito amor
e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher
os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs
com políticas públicas justas,
e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.
O divino Espírito acenda em nossa Igreja
a caridade sincera e o amor fraterno;
a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade
e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra”
Amém.

