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       Estimadas famílias e estudantes,  

 

       É com muita satisfação que encaminhamos a vocês o exemplar do Guia do Estudante e da 

Família 2022. Neste documento estão contidas informações sobre o planejamento das atividades 

escolares em consonância com o projeto educativo do Colégio Sagrado Coração de Jesus. 

       Este guia norteia as nossas ações e as socializa com vocês para uma melhor organização do 

ano letivo a fim de garantir sucesso no processo ensino aprendizagem dos nossos estudantes, 

com a colaboração da família, esperamos desenvolver a formação da personalidade dos nossos 

alunos para a compreensão do mundo moderno no exercício da cidadania. 

       Que o Sagrado Coração continue a nos carregar na palma da sua mão amorosa. 

       Fraterno abraço! 
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  1. Calendário da Educação Infantil (Inf. 2 ao inf. 5)  
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  2. Calendário do Ensino Fundamental A.I (1º ao 5º ano)  
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

  3. Horário de aula  
 

Pontualidade é uma questão de respeito à coletividade e condição essencial para a organização e bom 

funcionamento de qualquer instituição ou trabalho. 

Os horários devem ser rigorosamente observados para que se possa criar uma cultura de respeito à 

pontualidade e, consequentemente, às pessoas. 

Os horários de entrada e saída deverão ser rigorosamente cumpridos como medida de evitar aglomeração 

nos portões, além disso, a entrada no momento certo, garantirá que a aula inicie pontualmente. 

 
3.1. Educação Infantil – Infantil 2 ao Infantil 5 
 

 

Turno Início Término 

Matutino 7h15min 12h 

Vespertino 13h15min 18h 

 
3.2 Ensino Fundamental I Anos lniciais (1º ao 5º Ano) 

 
 

Turno Início Término 

Matutino 7h15min 12h30min 

Vespertino 13h15min 18h30min 

 
 

O cumprimento dos horários de entrada e saída: 

a) Contribui para a segurança e tranquilidade da criança, da família e da Escola; 

b) Evita cansaço e irritabilidade por parte da criança; 

c) Proporciona maior organização da criança na Escola. 

         

3.3 Entrada 

a) Para os alunos da Educação Infantil e Fundamental Anos Iniciais haverá tolerância de 15 (quinze) 
minutos, unicamente, e o aluno terá acesso à sala de aula. 

             

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.4 Durante as aulas  
 
       

 
 
 
 

3.5 Saída  
 
  

Obs. 1: A partir das 7h15min / 13h15min o aluno que chegar atrasado será acompanhado até a sala de 
aula por um funcionário da escola, até o período de tolerância. 
 
Obs. 2: O período de tolerância dá ao aluno o direito de 4 (quatro) atrasos por bimestre. Caso ultrapasse 
ao número de atrasos, estipulados, o aluno não poderá ter acesso à sala de aula. 
 
Obs. 3: Para evitarmos maiores constrangimentos pedimos que obedeçam aos horários de entrada e 
saída. 
 
Obs. 4: Em dias de avaliação permanecerá a mesma tolerância. 

 

 

 

 

 

Em horário de aula, os alunos deverão permanecer em suas respectivas salas, evitando transitar pelos 
corredores, pátios, biblioteca etc. 
Ao ser tocado o sinal para o término do recreio, o aluno deverá dirigir-se à sala de aula e aguardar o 
professor. 

 

As saídas antecipadas só serão permitidas mediante documento por escrito, presença do responsável ou 
ligação à família realizada pelo Colégio. 
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  4.  Uniforme  
 

O uso de uniforme é obrigatório. Ele é fator de segurança, facilita a identificação do aluno e será exigido 
para o acesso às aulas diárias, aulas no contraturno, aulas extras, segundas chamadas, recuperações, 
inclusive aos sábados. 

 
Uniforme: 

 

• Camiseta azul com o brasão do CSCJ; 

•  Meninas: bermuda, short saia, calça comprida ( com listras brancas e malha helanca colegial) ou 
saia pregueada de malha helanca colegial 

• Meninos: bermuda ou calça comprida com listras brancas de malha helanca colegial; 

• Calçado fechado ou sandália com rabicho. 
 

 
Observação: Não será permitido o uso de jeans. 

 
O aluno deverá ser discreto no uso de adereços, tipo penteado, tinturas em cabelo, maquiagens, 
tatuagens, enfim, modismo em geral, que venham a descaracterizar o uniforme completo. 

 
Obs. 1: O aluno que não estiver trajando o uniforme completo não terá acesso à sala de aula. 

 
Obs. 2: O aluno não poderá utilizar, na escola, apenas alguma(s) peça(s) do uniforme. O uniforme 
somente poderá ser utilizado de forma completa. Não é permitido o uso de shorts e trajes curtos. 

 
Obs. 3: Em horário contraturno o aluno terá acesso à escola, apenas com o uniforme completo. 

 
Obs. 4: Bonés, lenços em cabeça, chinelos e camisas de times de futebol são considerados 
incompatíveis com o uso do uniforme e o aluno não poderá utilizá-los dentro do colégio. 

 
Obs. 5: Caso o aluno tenha motivo justo que impeça a utilização do uniforme completo, inclusive o 
calçado, procurar a Coordenação Pedagógica ou Orientação Educacional para pegar autorização 
para ter acesso à sala de aula. 

 

  5.  Aulas assíncronas  

As aulas assíncronas são aquelas que acontecem sem a necessidade de uma interação em  

tempo real entre professor e aluno. A abordagem de conteúdos pode ser por meio de vídeos, atividades 

com uso de tecnologia ou não, resolução de exercícios e etc. 

Nas aulas assíncronas, a frequência do aluno é computada por meio do envio de atividades, 

portanto, reforçamos a importância de organizar-se para cumprir com sucesso a rotina estudantil. 

 

  6. Disponibilização dos horários  

Os horários de aula serão disponibilizados por meio do PROESC, site oficial do Colégio e grupo 

do WhatsApp dos pais. (Os horários de aula poderão sofrer alterações, se necessário). 

 

  7. Plataforma de acesso às aulas  

As aulas online serão disponibilizadas na plataforma Google para os alunos com  comorbidade  

com laudo médico e atestado médico de teste de covid 19. Para acesso, o aluno deverá estar cadastrado 

com e-mail institucional. As informações para o acesso são enviadas para o endereço eletrônico 

informado pela família no ato da matrícula. Em caso de dificuldade em acessar a plataforma, a família  

poderá entrar em contato com o Colégio por meio da recepção (63).3363-9350,com a Coordenação 

Pedagógica  pelo e-mail e WhatsApp divulgados no site oficial da instituição. 
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  8. Frequência escolar  

 
A frequência escolar é importante indicativo para que o Colégio possa acompanhar  os  

estudantes de perto, sendo possível atuar na prevenção e/ou intervenção pedagógica de problemas 

diagnosticados 

Em caso de faltas justificadas (casos de luto, festa de gala de pais ou irmãos, convocações 

oficiais, atividades militares e atestado médico) o motivo e a comprovação deverão ser encaminhados 

para os e-mails: 

erika@adm.sousagrado.com.br (Educação Infantil) 

anosiniciais@adm.sousagrado.com.br (Fundamental Anos Iniciais) 

Ou para os telefones das coordenadoras e da orientadora educacional do segmento (telefones 

de contato ao final deste documento). 
 

  9. Tarefa de casa  
 

As tarefas de casa têm como finalidade iniciar a formação de hábitos e a criação de senso de 

responsabilidade. É obrigatória a realização das tarefas escolares de acordo com as orientações 

dos professores. 

Em casa, deverá ser determinado um horário para a criança realizar, sozinha, sua tarefa num 

ambiente propício e tranquilo. Os pais poderão contribuir nesse momento, relendo as instruções 

de tarefa, caso seja necessário, e trocando ideias sobre o conteúdo que está sendo proposto. 

Pais/responsáveis não devem resolver as tarefas da criança. 

 
A frequência da tarefa de casa dá-se da seguinte forma: 

 
a) Infantil 2 – 2 vezes por semana; 

b) Infantil 3 – 2 vezes por semana; 

c) Infantil 4 – 3 vezes por semana; 

d) Infantil 5 – diariamente; 

e) 1º ao 5º ano – diariamente. 

 
Observação: No caso de falta à aula, o aluno deverá informar-se da agenda  através do 

aplicativo PROESC e do grupo no WhatsApp Conexão Pedagógica e trazer a tarefa feita 

ao retornar à escola. 

  10. Material Escolar  

 
O aluno deverá ter em mãos o material escolar das aulas do dia, pois é indispensável para o 

alcance dos objetivos programados para a aula. Sem esse, o aluno será advertido. 

 
Obs.: Os pais devem evitar trazer materiais, lanches e outros objetos após o início das aulas, 

com exceção de medicamentos. 
 

  11. Brinquedos  

 
Enquanto estivermos no período pandêmico as crianças não poderão trazer brinquedos de casa 

Utilizarão os brinquedos pedagógicos da sala.
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12. Achados e perdidos  

         É importante que tanto a família quanto a escola ajudem o educando na formação de seus hábitos 

de responsabilidade, zelo pelo seu material e respeito pelo material do colega. Consideramos que a 

escola não é ambiente para o uso, pelos alunos, de óculos de sol, jóias, relógios caros e objetos de valor 

de forma geral. 

        Os objetos encontrados nas áreas comuns da escola serão enviados para biblioteca, e, ao final de 

cada semestre, se não forem recolhidos serão enviados para doação. 

 
Obs.: A escola não se responsabiliza por perdas de objetos. 

13. Aulas de Educação Física  

 
         A Educação Física é componente obrigatório do currículo escolar. Só estará dispensado dessa 

atividade o aluno que apresentar um atestado médico, indicando o período e o motivo de afastamento 

dessa atividade. 

         As aulas de Educação Física do 1º ao 5º ano ocorrerão no mesmo turno em que o aluno estuda. 

 
        Obs.: Será obrigatório o uso de tênis. 
 

14. Aulas de reforço  

 
        Durante o ano letivo, sempre que necessário, serão oferecidas aulas de reforço no contraturno. 

 

15. Aulas de produção de texto  
 

        Será oferecida aos alunos do  5º ano aulas de Produção de Texto no contraturno. As aulas de 

Produção de Texto para os alunos do  5º ano acontecerão durante o ano letivo (março a novembro) uma 

vez por semana, no contraturno. 

 

        Obs.: É obrigatório a participação dos alunos nas aulas de Produção de Texto, no contraturno. 

 

16.Atividades extracurriculares  
 

        As atividades extracurriculares têm por objetivo promover, reconhecer e valorizar os talentos dos 
alunos do Colégio Sagrado Coração de Jesus, proporcionando-lhes a oportunidade de crescimento 
social, cultural, educacional, criativo e estético. 

        São destinadas exclusivamente para os alunos matriculados regurlamente, a partir do Infantil 3 ao 
Ensino médio, exceto a categoria hidroginática que a matrícula se estenderá aos pais e/ ou responsáveis,  
sendo dispostas conforme as respectivas vagas nas categorias e modalidades ofertadas. 

       Todas as modalidades serão realizadas no horário oposto às aulas regulares e os alunos 

deverão vir devidamente uniformizados. 

        Qualquer dúvida entrar em contato com a Coordenadora das atividades extracurriculares pelo 

telefone: (63) 984922113. 

 
      Obs.: Será cobrada uma taxa por cada uma das atividades extracurriculares escolhida pelo aluno(a). 
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  17. Saúde e acidentes  
 

Em caso de problemas de saúde ou acidente, o aluno receberá os primeiros socorros na escola, 

sendo o fato comunicado à família imediatamente. Em situações de urgência, o aluno será 
encaminhado a médicos ou hospitais, mesmo sem contato prévio com a família. 

 

Obs. 1: Quando doente, o aluno não deverá comparecer ao colégio e o pai/responsável deverá 
comunicar a escola esta ausência. 

Obs. 2: Caso o aluno precise tomar medicação, a família deverá ministrar na escola. A escola  
não se responsabilizará pelo horário da medicação. 

 

  18. Comunicação Família-Escola  
 

A comunicação da escola com a família dar-se-á através, principalmente, do aplicativo 
PROESC. Extraordinariamente comunicaremos, também, através de circulares, mensagens 
escritas na agenda, via WhatsApp, telefonemas, correio eletrônico, contatos individuais e reuniões 
de pais. 

 
Obs. 1: As famílias deverão baixar o aplicativo PROESC no celular. 

 
Obs. 2: Caso perca a senha ou não tenha acesso, procurar  a secretaria. 

 

 

  19. Presença da família na escola  
 

Consideramos fundamental a presença de pais/responsáveis na escola, acompanhando as 
diversas atividades do dia a dia de seu(sua) filho(a), pelo menos uma vez por bimestre. 

Porém, a escola não admite a intervenção de pais, /responsáveis a outros alunos que, 
porventura, envolvam-se em pequenos desentendimentos com seus filhos. A escola tem 
profissionais capacitados para esse tipo de ação. 

 

Observação: Os pais/responsáveis não poderão ter acesso ao interior do colégio sem ter 
passado pelas recepções para que as mesmas possam fazer o encaminhamento. 

 

  20. Atendimendo às famílias.  
 

Recomendamos que os pais, quando necessitarem fazer críticas ou reclamações à escola, 
manifestem-nas diretamente à nossa equipe. No entanto, entendemos que, em muitos casos, não 
seria conveniente a presença dos alunos no momento de tais conversas, para não haver 
constrangimentos. 

 
Obs. 1: Todos os setores da escola possuem horários de atendimentos especificados no site do 
colégio. 

 
Obs. 2: Estes horários poderão sofrer alterações no decorrer do ano. 

 
Obs. 3: Para evitar fila de espera, o pai/responsável deverá agendar sua visita com as 
recepcionistas do colégio. 
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 21. Disciplina  

São consideradas faltas: 
 

a) Praticar atos considerados atentatórios à decência, à moral e aos bons costumes nas 
dependências e no entorno da escola; 

b) Ter consigo impressos, gravuras, revistas, DVDs, instrumentos e objetos considerados 
ofensivos ou contrários à moral, à segurança pessoal ou coletiva, bem como material de 
propaganda ideológica ou política (adesivos); 

c) Ocupar-se, durante as aulas, de coisa que não fazem parte desta (telefone celular, som e 
outros aparelhos similares), bem como alimentar-se e mascar chicletes em horário de aula; 

 

Obs. 1: Caso o aluno traga celular para a escola, o mesmo deverá obrigatoriamente, 
permanecer desligado e dentro da mochila. Do contrário, o professor deverá recolher e 
entregar a Orientação Educacional. 

 
Obs. 2: A partir da segunda vez que forem recolhidos (celulares e demais objetos) esses 
serão entregues apenas aos responsáveis. 

 

d) Ausentar-se da sala de aula sem autorização do professor; 

e) Ausentar-se do colégio sem autorização da Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional; 

f) Organizar, sem permissão da direção, coletas, festas, rifas, sorteios, etc..., qualquer que seja 

a finalidade, assim como efetuar qualquer tipo de transação comercial; 

g) Introduzir , no espaço escolar, pessoas que não façam parte da Instituição; 

h) Agredir, incentivar desavenças e ameaçar professores, funcionários e colegas; 

i) Danificar o patrimônio da escola. Caso aconteça, o aluno será responsabilizado pela 

reparação do dano causado; 

j) Afixar cartazes e/ou qualquer tipo de propaganda no interior da escola sem a devida 

autorização da Coordenação; 

k)  Difamar a imagem da Escola e comunidade escolar, sobretudo através da utilização de 

recursos da tecnologia da informação e da sua divulgação através de Redes Sociais – 

Internet; 

l) Utilizar a logomarca e o nome da Escola em qualquer atividade ou objeto sem a permissão 

da Diretoria; 

m)  Realizar trote com o colega no dia de seu aniversário nas dependências ou imediações do 

Colégio; 

n) Alterar, rasurar, fazer anotações não verdadeiras em documentos escolares; 

o) Danificar o material do colega propositalmente. Caso aconteça, o aluno se  

responsabilizará pela indenização e/ou ressarcimento do dano causado. 

 
Obs. 1: Nos casos de desobediência aos princípios e normas da escola, o aluno poderá ser 

advertido, suspenso ou será expedida sua transferência. 

Obs. 2: É proibido a criação de grupos e perfis em redes sociais usando o nome do colégio. 
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 22. Sistema de controle  disciplinar  

O aluno que não cumprir os seus deveres estará sujeito às seguintes medidas disciplinares, 
conforme o Art.143 do Regimento Escolar: 

 

a) advertência verbal (pelo Coordenador Pedagógico ou Orientador Educacional); 
 

b) advertência escrita pelo Coordenador Pedagógico ou Orientador Educacional; 
 

c) suspensão temporária de participação em qualquer tipo de atividade escolar graduada em função da 
gravidade da falta, aplicada pelo(a) Diretor(a), ouvidas a Coordenação,a Orientação e os professores, por 
até 5 (cinco) dias letivos; 

 
d) transferência de turma ou turno; 

 

e) cancelamento de matrícula e expedição da transferência. 
 

Parágrafo único. Dependendo da gravidade do ato cometido (risco à própria saúde física, psíquica 
ou moral, e/ou a de terceiros), necessariamente, não precisa seguir a ordem expressa anteriormente. 

 
Obs. 1: Em caso de suspensão, o aluno deverá fazer o requerimento da segunda chamada de 
qualquer atividade avaliativa realizada durante este período e deverá pagar por ela. 

 
Para melhor aplicar as medidas disciplinares regimentais, no decorrer do ano, a Escola desenvolve 

um trabalho junto ao aluno, no sentido de orientá-lo, conscientizá-lo sobre as normas e princípios da 
Escola, a fim de que ele possa pautar sua conduta de acordo com esses conceitos de convivência e 
cidadania. 

 

• Pauta disciplinar 
 

O aluno da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos lniciais que descumprir as normas da 
Escola será apenado da seguinte forma: 

 

Ficha por indisciplina: um ponto. 
 

Situações: Uniforme incompleto, conversa paralela, desrespeito com o colega, falta de respeito com  
o professor/funcionário, uso do celular, brincadeiras que atrapalham, e danos ao patrimônio escolar e 
outros. 

 

Observações: 
 

a) O sistema de controle disciplinar não interfere na nota do aluno; 
 

b) Quando o aluno atingir dois pontos, advertência verbal; 
 

c) Quando o aluno atingir quatro e seis pontos, será solicitada a presença do responsável à Escola para 
tomar ciência da situação e será assinada advertência escrita; 

 

d) Quando o aluno atingir oito pontos disciplinares, será solicitada a presença do responsável à Escola 
para assinar um Termo de Compromisso, advertindo-o sobre as possíveis consequências advindas das 
faltas disciplinares; 

 
e) Quando o aluno atingir um total de 10 (dez) pontos disciplinares será encaminhado para a Direção; 

 

f) A falta disciplinar grave será motivo de imediato encaminhamento do aluno à Direção, independente de 
advertência anterior ou do sistema de controle disciplinar; 

 
g) O responsável poderá ser chamado ao Colégio logo na primeira falta disciplinar, desde que a falta 
assim justifique. 
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• Pauta Pedagógica 
 

Situações: Tarefa de casa/sala sem fazer, falta de participação, falta de compromisso/interesse, 
deixa material em casa,dormir em sala de aula e o não comparecimento à(s) aula(s) do contraturno. 

 
Obs. : Os pais/responsáveis serão informados das faltas disciplinares/pedagógicas dos alunos através 
aplicativo do celular PROESC, podendo ser convocados para tomar ciência da situação escolar do(a) 
filho(a). 

 

23. Mudança de turma  

Muitas vezes, de um ano letivo para outro, ou mesmo durante o ano, são feitas mudanças de 
alunos de turma por questões disciplinares que afetam o desempenho escolar ou para atender a 
outros objetivos pedagógicos. É importante que os alunos desenvolvam a capacidade de fazer novas 
amizades e de se adaptar a novos grupos, com base em um dos pilares da educação que é aprender 
a conviver. 

 
 

24. Mudança no calendário escolar  

A Escola desenvolve grande esforço para cumprir o calendário escolar previamente estabelecido. 
Se, por motivo de força maior, houver necessidade de modificação, os pais/responsáveis serão 
comunicados com antecedência. 

A Educação Infantil e o Ensino Fundamental anos iniciais têm um calendário próprio para o seu 
segmento. 

 

25. Biblioteca  

A Biblioteca é de livre acesso a todos os alunos, para empréstimos de livros. 
Durante o ano letivo, os alunos são estimulados a visitarem a biblioteca e fazerem empréstimos 

de livros. O aluno poderá tomar por empréstimo apenas 1 (um) livro por um período de até 7 (sete) 
dias. 

Livros tomados por empréstimo são de inteira responsabilidade do aluno. Em caso de danos ou 
de extravio do livro, será cobrado novo exemplar e pagamento de multa por atraso. 

 

26. Religião  

O Colégio é uma instituição confessional de orientação Católica, pertencente à Congregação das 
Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils. Porém, acolhe todas as religiões que 
preguem o bem, a tolerância e a solidariedade. 

 

27. Comemorações de encerramento de  curso  

A Escola não se compromete em organizar festas em comemoração ao término de curso. Promove 

apenas Missas em Ação de Graças. 

Para a formatura do Infantil 5 da Educação Infantil os pais contribuirão com uma taxa que será 

comunicada em reunião com os responsáveis. 

 

28. Eventos  

Não poderá realizar festa de aniversário em sala de aula ou mesmo nas dependências da escola. 
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                                                    CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

01. Avaliações de aprendizagem e trabalhos dirigidos  
 

O processo avaliativo abrange conhecimentos, atitudes e habilidades.O ano letivo está dividido em quatro 
bimestres de estudos. Em cada bimestre o aluno será avaliado em todos componentes curriculares 
(disciplinas) da grade ou área de conhecimento através de: 

 

1.1. Educação Infantil (Infantil 2 ao Infantil 5) 
 

Diagnóstico, fichas avaliativas e portfólios. 
 

1.2. Ensino Fundamental Anos iniciais (1º ao 5º Ano) 
 

a) Avaliação global: Testes objetivos que ocorrerão durante cada bimestre. 
 

b) Trabalhos dirigidos: Poderão ser feitos de várias formas, ao longo de cada bimestre, sendo as 
datas de aplicação e o valor determinados pelo professor. 

 

c) Recuperação: Provas subjetivas e/ou objetivas que ocorrerão ao final de cada bimestre, 
envolvendo conteúdos do bimestre. 

 

d) Simulado: Os alunos do 5º ano farão simulados de Português e Matemática toda sexta-feira,  a 
partir do mês de abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 02. Tipos de Avaliações                                                                                            
 

TIPO Séries 

Avaliação parcial 1º ano a partir da 2ª avaliação do 1º bimestre / 2º ao 5º ano 

2ª chamada de avaliação parcial 1º ao 5º ano 

Trabalho dirigido 1º ao 5º ano 

Provinha SAS 4º e 5º ano 

Recuperação (caso o aluno fique) 1º ao 5º ano 

 

1. Formato da avaliação: Presencial e quando necessário de forma on-line. 

2. Tipo: Obrigatória 
 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

 
 

1. Será enviado aos alunos o calendário e lista de conteúdos a serem 
estudados para as Avaliações Globais (mensais). 

 

2. O conteúdo estudado, no bimestre, será cobrado nas avaliações de 
recuperação. 

 
3. O aluno deverá estudar diariamente para que os conteúdos sejam 

absorvidos e consolidados. Também é importante o estudo diário para 
que o aluno crie o hábito de estudo e consequentemente tenha maior 
êxito nas avaliações. 

 

 

 18. Tipos de Avaliações  
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03. Calendário de avaliações  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 1º BIMESTRE - ( 50 dias) – 01/02 a 13/04 

1ªs Avaliações do 1º bimestre : 10 de março a 17 de março. 

2ªs avaliações do 1º bimestre : 01 de abril a 08 de abril. 

Recuperação do 1º bimestre :11, 12 e 13 de abril 

              2º BIMESTRE (52 dias) – 18/04 a 27/06 

1ªs avaliações do 2º bimestre: 02 de maio a 11 de maio. 

2ªs avaliações do 2º bimestre : 06 de junho a 14 de junho. 

Recuperação do 2º bimestre de: 22 a 27 de junho 

 
                         3º BIMESTRE  (49 dias)  01/08 a 07/10 

1ªs avaliações do 3º bimestre: 23 de agosto a 31 de agosto. 

2ªs avaliações do 3º bimestre : 23 de setembro a 30 de setembro. 

Recuperação do 3º bimestre de: 03 a 07 de outubro 

                                4º BIMESTRE - (49 dias) - 10-10 a 16-12 

 
1ªs avaliações do 4º bimestre :21 a 31 de outubro. 

2ªs avaliações do 4º bimestre de: 28 de novembro a 06 de dezembro. 

Recuperação do 4º bimestre: 12 a 16 de dezembro. 
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04.Segunda Chamada                                                                                            
 

        Para o aluno/a aluna do Ensino Fundamental Anos Iniciais que perder prova por motivo de 
doença, luto na família, festa de gala e viagem fará a avaliação no dia em que a professora marcar 
novamente, sem ônus para as famílias. 

 

05. Avaliações externas                                                                                                 

 
      Ensino Fundamental  Anos lniciais 
 

Com vistas a oferecer a oportunidade para que os alunos avaliem  o progresso do seu 

aprendizado, o Colégio Sagrado Coração de Jesus oferecerá a Provinha SAS para os alunos de 4º e 5º 

ano do Ensino Fundamental anos iniciais. Esta avaliação acontecerá em dois momentos: maio e outubro. 

A 1ª provinha SAS será do 1º ao 5º capítulo e a 2ª provinha será do 6º ao 11º capítulo. 

 

 
 

Para realização das provas externas, o aluno deverá 

ter acesso pleno ao Portal SAS e seus recursos. 

A chave de acesso solicitada para o cadastro no Portal foi 

disponibilizada via WhatsApp e mensagem no aplicativo de 

comunicação PROESC. Caso não possua a chave de  acesso 

ou tenha encontrado problemas para acessar o Portal SAS, deverá 

procurar a coordenação pedagógica   por meio dos contatos de e-

mail ou WhatsApp (63) 984108211. 

 

 

a. O aluno deverá escolher o 

idioma antes de iniciar a prova. 

b. A partir do momento que o 

aluno clicar em iniciar a prova, o 

tempo começará a contar e terá 

o tempo disponível de acordo 

com sua série. 

c. Mesmo que o aluno saia do 

Portal, depois de já ter iniciado a 

prova, o tempo continuará 

correndo. Sendo assim, quando 

o tempo esgotar o aluno não 

conseguirá mais concluir a 

prova. 

d. As questões que já foram 

respondidas estarão salvas, 

porém o tempo que o aluno ficar 

“ausente” será contabilizado. 

e. Após finalizar a prova, não 

será possível alterar nenhuma 

resposta. 

f. Caso termine o prazo de 

realização da prova e o aluno 

não finalizar, ela será encerrada 

automaticamente pelo sistema.

 

 

 

 

Como acessar o Portal SAS? 

1. Acessar: portalsas.com.br / Ir em: ENTRAR 

2. Ir em: Ainda não tem e-mail cadastrado? Criar acesso. 

3. Informar o e-mail institucional @sousagrado 

4. Criar uma senha 

5. Continuar 

6. Você receberá um e-mail do SAS com um link para 

validar o acesso 

7. Digitar a chave de acesso informada pelo Colégio 

8. Informar a série e turno 

9. Validar a chave. 

Informações Gerais da Provinha SAS: 

19



Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais 
 

06. Média                                                                                                                          
  

Ensino Fundamental Anos lniciais 
 
 
 

      

07. Boletim                                                                                                                      

       Durante cada bimestre, o aluno ou responsável deverá acompanhar o resultado através do aplicativo 
Proesc. Basta acessá-lo com seu login e senha. 

08. Recuperação Bimestral                                                                                                                      
 

Ensino Fundamental Anos lniciais 
 

Os estudos de recuperação destinam-se aos alunos de aproveitamento escolar insuficiente e tem por 

objetivo recuperar as defasagens de aprendizagem diagnosticadas no bimestre, de modo que cada aluno 

possa alcançar o nível mínimo de aproveitamento fixado nos objetivos. 

Considerar-se-á insuficiente, com direito à recuperação, o aluno que obtiver média abaixo de 6,0 (seis) 

no componente escolar. 

 

09. Aprovação                                                                                                                      
 

Ensino Fundamental  Anos lniciais 
 
a) Considerar-se-á aprovado, quanto ao aproveitamento do rendimento escolar, o aluno que, ao final dos 4 
(quatro) bimestres, tiver média maior ou igual a 6,0 (seis) em cada componente escolar, de acordo com a 
fórmula a seguir: 
 

4

MBMBMBMB
MA 4321 +++

= , MA = média anual; MB = média do bimestre 

 
b) Considerar-se-á aprovado, quanto à assiduidade, o aluno de frequência igual ou superior a 75% 
(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas. 
 
c) Caso o aluno não esteja aprovado automaticamente, conforme determina o item a, poderá ser 
submetido a avaliação do conselho docente. 

10. Normas para a realização de avaliações                                                                                                                     
 
Ensino Fundamental Anos lniciais 
 
a) Cada aluno deverá trazer consigo todo material necessário para a avaliação, pois não será permitido o 
empréstimo durante a sua aplicação. 
 
b) A comprovação de cola e o porte de material de cola implicará no recolhimento da avaliação e redução 
do valor que obtiver pela metade. O aluno que passar a cola terá a mesma penalidade. 
 
c) O professor tem autoridade para mudar o aluno de lugar visando melhor distribuição no espaço físico da 
sala de aula, ou no caso de suspeita de cola. 
 
 
e)Comunicar-se, durante as provas, com outro(a) aluno(a) oralmente, por escrito ou por qualquer outra 
forma. 
 
 
 

    Todas as avaliações serão traduzidas, ao final de cada bimestre, em notas de 0 (zero) a 10 (dez) e 
as médias serão computadas de acordo com a quantidade de avaliação aplicada em cada componente 
curricular. 

 
 

 d) Não é permitido ao aluno utilizar livros, notas ou impressos durante a realização das avaliacões.. 
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11. Provas aplicadas no contraturno                                                                                                                   
 
Ensino Fundamental Anos lniciais 
 

O aluno que chegar atrasado somente poderá fazer a prova naquele dia caso nenhum colega tenha se 
ausentado da sala. O tempo para a realização da prova será aquele que resta, sem prorrogação, salvo em 
Simulados, onde não haverá tolerância para atrasos. 
  
Obs. : Para realização da avaliação o aluno deverá comparecer com o uniforme completo. 

 

12. Revisão da correção de avaliações                                                                                                                 
 
Ensino Fundamental l Anos lniciais 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Prêmio Madre Anastasie de excelência acadêmica                                                                                                             
 

Ensino Fundamental l Anos lniciais 
 

A Escola homenageia com o “Prêmio Madre Anastasie de Excelência Acadêmica” alunos que 
apresentaram maior rendimento durante os 3 (três) primeiros bimestres do ano letivo. 

 

14. Obrigatoriedade de ter a foto do perfil com uniforme                                      
 

        Considerando que os alunos estão usando um e-mail institucional para ter acesso às aulas, 
solicitamos que todos os usuários tenham em seu perfil uma foto vestindo o uniforme da 
escola, com seu rosto em evidência. Isso padroniza as contas institucionais e facilita o 
reconhecimento do aluno pelo professor. Para alcançarmos adesão total, o monitoramento será 
feito até que todos os alunos atendam a esta solicitação. 
 
Segue abaixo as orientações para mudança da foto: 
 
 

• No canto superior direito, toque na foto do perfil; 

• Toque em Gerenciar sua Conta do Google; 

• Na página da Conta do Google, toque em "Informações pessoais"; 

• Em "Perfil", toque na foto do perfil atual e em e definir foto de perfil; 

• Siga as instruções na tela para escolher ou tirar uma foto. 

 

 

 

 

 

 

a) Toda solicitação de revisão da correção de avaliações somente será recebida através da 
Coordenação Pedagógica; 
 

b) A solicitação de revisão da correção de avaliações só será aceita até 5 (cinco) dias letivos após a 
entrega das mesmas; 

 
c) Não serão aceitos pedidos de revisão de correções de avaliações com rasuras. 
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Recepção do Colégio 

3363-9350 / 98454-0027 

 
Érika Andréa Auriema (Coordenação da Educação Infantil) 
(63) 99952-7174 

 
erika@adm.sousagrado.com.br 

 
Rosaine Maria da Costa Morais (Coordenação do 1º ano ao 5º ano do Fundamental 
Anos Iniciais) 

(63) 99991-6730 

 
rosaine@adm.sousagrado.com.br 
anosiniciais@adm.sousagrado.com.br 

 
Letícia Silva de Jesus Fontoura (Coordenadora do Programa Bilíngue) 

(63) 98426-3609 
 

Leiliane Lopes da Silva Parente (Orientação Educacional) 

(63) 98129-5435 

leiliane@adm.sousagrado.com.br 
 

Para questões relacionadas ao portal SAS: Ádria Lopes da Silva 

(63) 98410-8211 

adria@adm.sousagrado.com.br 

anosiniciais@adm.sousagrado.com.br 

 

  15. Telefones de contato e e-mails  
 

    Sempre que sentir necessidade, não fique com dúvidas, entre em contato conosco por meio 

dos endereços e telefones a seguir. 
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Colégio Sagrado Coração de Jesus
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Diretora 
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HUDSON RANGEL DE SOUZA MOTA

JANIA RODRIGUES DE SOUSA SOARES

NIBELLE AIRES LIRA
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Janeiro de 2022



Cara comunidade educativa do Colégio Sagrado Coração de Jesus,

Considerando o avanço na vacinação e a diminuição considerável do número de casos

graves e internações, mediante autorização do município para a retomada das aulas

presenciais, chegou a hora de voltarmos presencialmente para a sala de aula.

No Colégio Sagrado Coração de Jesus, buscamos uma educação fundamentada na

lógica do amor e da comunhão em que todos sejam não só aprendizes, mas também

protagonistas de um novo tempo.

Nossa proposta pedagógica se reorganizou no contexto do novo normal, em que

protocolos de higienização e desinfecção dos ambientes são incorporados à rotina

escolar.

Estamos diante de outro desafio, no entanto, compreendemos que criar soluções nos

fortalece ainda mais em nossa missão. Somos testemunhas oculares de uma pandemia

sem precedentes neste século e somos convidados à mudanças de paradigmas para

garantir o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos.



Direção 

Juntos, por acreditar que assim somos mais fortes, partimos em busca de soluções

estruturantes, sempre articuladas com os princípios de igualdade e equidade, capazes

de proporcionar a superação das dificuldades vivenciadas em especial na educação.

Espera-se contar com o comprometimento da comunidade educativa e a manutenção

dos protocolos de biossegurança apresentados nesta Cartilha, que tem fundamentação

legal nos normativos sanitários para o enfrentamento à Covid-19 das autoridades

federais, estaduais e municipais, em consonância com a Organização Mundial da Saúde

– OMS, descritos no Plano de Retomada das Aulas Presencias – Ensino Híbrido, é de

fundamental importância para a retomada das aulas de maneira segura.

Que a união de todos continue sendo a tônica do Colégio Sagrado Coração de Jesus,

neste tempo em que se descortina novas realidades e caminhos a seguir, sempre

mantendo diante dos nossos olhos a coragem e a bravura das Irmãs Dominicanas que

com amorosidade e equanimidade acreditam na educação como um instrumento para a

promoção e o desenvolvimento humano.





O que é este 
documento e a 

quem se destina? 



Esta cartilha apresenta orientações importantes à comunidade educativa,

sobre as medidas sanitárias a serem seguidas para o enfrentamento à

Covid-19 no espaço escolar, no ano letivo de 2022, bem como, o

detalhamento da dinâmica adotada pelo Colégio para o início das aulas

presenciais.

Colaboradores Famílias 

Alunos 



Aulas presenciais, 
o que muda em 

2022? 



Para o retorno presencial, os alunos deverão vir para o Colégio todos os dias. Os

casos de alunos com comorbidade e que não apresentaram laudo médico

atestando a segurança do retorno, serão avaliados pela equipe escolar para que

sejam adotadas as medidas para o melhor atendimento a essas famílias.



1° de fevereiro é o dia de 
início do ano letivo. 

Amanhã!



| HORÁRIOS

EDUCAÇÃO INFANTIL

Entrada Saída

7h15

Portão 3

12h

Portão 3

Matutino

Vespertino Entrada Saída

13h15

Portão 3

18h

Portão 3



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

Matutino

Entrada Saída

1º ao 5° Ano – 13h15 

Portões 1 e 2 

1º ao 5° Ano – 18h30 

Portões 1 e 2 

Vespertino

Entrada Saída

1º ao 5° Ano – 7h15 

Portões 1 e 2 

1º ao 5° Ano – 12h30 

Portões 1 e 2 



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

Matutino

Entrada Saída

7h – De 2ª a 6ª feira

8° Ano e 9° Ano   

Portão da Capela – Escadaria da recepção

Portão da Capela

8° Ano – 12h20 de 2ª a 5ª feira

8° Ano – 11h30 6ª feira

9° Ano – 12h20 de 2ª a 5ª feira

9° Ano – 11h30 6ª feira



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

Vespertino

Entrada Saída

13h - De 2ª a 6ª feira

6º Ano e 7º Ano 

Portão Principal

18h20 - De 2ª a 6ª feira

6º Ano e 7º Ano 

Portão Principal



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO MÉDIO

Matutino

Entrada Saída

7h - De 2ª a 6ª feira

1ª Série, 2ª Série e 3ª Série

Portão Principal – Escadaria principal 

12h20 – De 2ª a 6ª feira

1ª Série, 2ª Série e 3ª Série

Portão Principal – Escadaria principal 



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO MÉDIO

Contraturno

Entrada Saída

1ª Série – Portão principal

15h50 - 2ª feira 

2ª Série – Portão principal

13h50 – 3ª feira

3ª Série – Portão principal

13h50 – 3ª feira

1ª Série – Portão principal

18h20 – 2ª feira

2ª Série – Portão principal

18h20 – 3ª feira

3ª Série – Portão principal

18h20 – 3ª feira



Protocolos 
de Saúde e Segurança



Com as novas determinações de retorno presencial, com um maior número de

alunos em sala de aula, precisamos reforçar as medidas de segurança e fortalecer

a parceria Colégio e família.



Manter a saúde dos alunos, professores e demais 

colaboradores.

PRECISAMOS FAZER USO DE TODOS OS PROTOCOLOS DE 

HIGIENE

Respeitar nossa saúde e a dos outros.

SEMPRE QUE POSSÍVEL PRECISAMOS MANTER O 

AFASTAMENTO FÍSICO RECOMENDADO 

Acompanhar criteriosamente o dia a dia das atividades 

acadêmicas.

PRECISAMOS CONHECER AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE 

TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO EDUCATIVO

| É NECESSÁRIO: 



Rotina 
de Segurança



| ENTRADA NO COLÉGIO

Uso de Máscara

É obrigatório para colaboradores, alunos e visitantes e deverá cobrir

totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais.



| ENTRADA NO COLÉGIO

Distanciamento

Orientamos para o distanciamento físico enquanto se aguarda o processo de

triagem e entrada na Instituição. Os alunos deverão seguir a sinalização no

solo.



| ENTRADA NO COLÉGIO

Triagem – aferição de temperatura

Nos portão de acesso ao Colégio, haverá a aferição de temperatura, com

termômetro infravermelho.



| ENTRADA NO COLÉGIO

O aluno que apresentar quadro febril

ou temperatura superior a 37,5 ºC,

deverá retornar para casa. Caso não

esteja na companhia dos

pais/responsáveis, o aluno será

encaminhado para a sala de

acolhimento para os devidos

encaminhamentos.



| ENTRADA NO COLÉGIO

Higienização das mãos e calçados

Os alunos deverão higienizar as mãos e os punhos, bem como os

calçados, no dispersor de álcool em gel e tapete sanitizante,

respectivamente, que estarão disponíveis na entrada da Escola.



| MONITORAMENTO

Os alunos serão acompanhados, com a ajuda de colaboradores, na

entrada, nos intervalos e na saída da Instituição a fim de evitar abraços,

apertos de mão, demais cumprimentos e a conversação próxima.



| SALA DE AULA

O Colégio disponibilizará, em cada sala de aula, um kit para higiene das

mãos contendo álcool em gel 70% e papel toalha.



| BANHEIROS

Será limitado o número de alunos que

farão uso simultâneo dos banheiros, no

máximo 3 alunos ao mesmo tempo.

Os alunos da Educação Infantil utilizarão

os banheiros da própria sala.

Considerando que os banheiros são

áreas de risco, a desinfecção desses

ambientes acontecerá nos seguintes

horários: às 6h, às 9h30, 10h30 às 12h30,

às 15h30, 16h30 e às 18h30.



| LANCHE

O lanche poderá ser trazido de casa e as

refeições deverão ser realizadas

preferencialmente em locais abertos,

fora da sala de aula obedecendo o

escalonamento das turmas que será

organizado pelas coordenações

pedagógicas.

Além disso, poderá ser adquirido na

Lanchonete Irmã Marta, dentro da

Escola, conforme dinâmica adotada para

as vendas dos produtos.



| LANCHE

Os alunos da Educação Infantil e 1° Ano do Ensino Fundamental,

deverão realizar as refeições em sala de aula mantendo portas e

janelas totalmente abertas favorecendo a circulação de ar.

Os alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental realizarão as

refeições, preferencialmente fora da sala de aula em ambientes abertos

e serão monitorados pelos professores ou equipe de monitoramento.

Os alunos serão orientados a manter o uso de máscaras até o horário

de iniciar a refeição e deverão colocá-la à medida que terminarem.

Os alunos deverão armazenar de maneira adequada os alimentos, e ao

final das refeições deverão acondicionar vasilhas, copos e talheres em

sacos plásticos.



| INTERVALO

O intervalo para lanche e recreação contará com uma equipe que realizará

o monitoramento dos alunos a fim de evitar abraços, apertos de mão,

conversação próxima e aglomerações.



| AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E USO DA
QUADRA POLIESPORTIVA

As aulas práticas de Educação Física irão priorizar esportes individuais

sem contato físico e sem o compartilhamento de materiais.

O uso da quadra poliesportiva será escalonado e atentando-se ao

distanciamento entre os alunos e a obrigatoriedade da máscara.



| FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA

A entrada das turmas ocorrerá por vários portões para evitar aglomeração,

garantindo-se o fluxo de entrada seguro.

Com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas nas áreas internas do Colégio,

e para maior segurança de todos, só serão permitidas a entrada no ambiente

escolar dos alunos e funcionários. Os pais deverão deixar e buscar os seus filhos

nos portões de cada segmento sob orientação das coordenações e equipe de

monitoramento.

Não será permitida a permanência nas áreas comuns da escola após o término das

aulas.



| CIRCULAÇÃO INTERNA

Os espaços físicos do Colégio encontram-se com as demarcações com

setas de direcionamento, de espaçamento e sinalização.

Deverá ser respeitado o distanciamento físico sempre que possível, para a

entrada na Instituição, e o uso de máscara.

Pessoas que apresentarem algum sintoma de Covid-19, não poderão ter

acesso à escola.



Limpeza
e  Higienização 



| LIMPEZA DOS AMBIENTES

A limpeza das salas de aula ocorrerá às 6h,

às 12h30, e às 18h30. Seguindo o critério

de uma limpeza a cada troca de turno e

contará com desinfecção das superfícies

como mesas, cadeiras, maçanetas e

superfícies que são tocadas pelas mãos.

Serão higienizados adequadamente os

bebedouros e galões de água.

Os condicionadores de ar passarão por

limpeza periódica dos filtros a cada 3

meses.



| DESINFECÇÃO SEMANAL

Será mantida a desinfecção semanal nos

ambientes do Colégio, no turno noturno.

As salas de aula serão mantidas arejadas

por ventilação natural (portas e janelas

abertas) sempre que possível.

Os brinquedos dos parquinhos poderão

ser usados, para isso, serão limpos a cada

turno.



Orientações 
importantes 
às famílias 



Fique atento às 
formas de contágio 

do vírus





Use álcool em gel Use máscara Não toque no seu 
rosto 

Cubra seus 
espirros e tosses

Evitar o contato 

próximo

Use seus próprios 

materiais escolares Limpe seus 

aparelhos 

eletrônicos

Lave as mãos 
com frequência

| DICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA SOBRE O
CORONAVÍRUS



| DICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA SOBRE O
CORONAVÍRUS

Os alunos deverão usar máscara durante

todo o tempo de permanência na escola

e deverão levar consigo mais 2 (duas)

máscaras ou mais de reserva para

substituição caso seja necessário.

A máscara deve cobrir totalmente a boca e

nariz, sem deixar espaços nas laterais.

Os alunos deverão trazer de casa um saco

plástico individual para acondicionar a

máscara após o uso.



| ADOTE UMA GARRAFA DE ÁGUA

Os alunos deverão trazer suas garrafas de água e utilizar os

bebedouros apenas como fontes para abastecê-las, mantendo sempre

que possível o distanciamento físico. Nossos espaços são amplos e

favorecem o afastamento seguro.



| ÁLCOOL EM GEL

Os alunos deverão trazer junto com o material escolar um frasco individual

contendo álcool em gel 70%. Não será permitida a utilização de álcool

líquido.



| ATENÇÃO

Não será permitido o compartilhamento

de qualquer tipo de objeto: caneta, livros,

lápis, borracha, apontador entre outros,

sendo necessária a verificação do

material de uso pessoal, antes de sair de

casa.



| ATENÇÃO

No Colégio, aluno(a) com alguns dos sintomas de Covid-

19, será conduzido à sala de acolhimento e deverá

permanecer em isolamento e a família será comunicada.

Se no grupo familiar do aluno ou algum membro estiver

apresentado sinais, sintomas gripais ou teste positivo

para a Covid-19, o aluno não deverá ser enviado para a

Escola.

Caso não se comprove positivo para Covid-19, mas se o

aluno estiver gripado, ainda assim a recomendação

é mantê-lo em casa, sem frequentar a escola.



| ATENÇÃO

Alunos que apresentarem algum sintoma de Covid-19, em casa, não poderão ter acesso

à escola e deverão comunicar o Colégio imediatamente por meio da coordenação

pedagógica e procurar o serviço médico de saúde.

Em caso de confirmação de Covid-19, o aluno deverá participar das aulas remotas, por

meio de link que será disponibilizado pela coordenação pedagógica do seu segmento, e

deverá retomar as aulas presenciais assim que receber alta médica.

Para os alunos que utilizam o transporte escolar, recomenda-se às famílias observar as

condições e a adoção das medidas de segurança pelos prestadores de serviços que

contratam.



| ATENÇÃO REDOBRADA: 

Grupo sintomático: são aqueles que estão apresentando um ou mais sintomas

da Covid-19 e, consequentemente, são potenciais transmissores. Este grupo

não poderá frequentar a escola e deve procurar orientação médica.

Grupo assintomático: são aqueles que não apresentam sintomas, mas tiveram

contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Este grupo não poderá

frequentar a escola e deve procurar orientação médica.



| ATENÇÃO

Aos pais ou acompanhantes recomendamos não se reunirem nas entradas do Colégio e

não acompanharem os filhos até a sala de aula.

Os pais e/ou responsáveis deverão assinar um Termo de Ciência e Autorização para aulas

presenciais. Esse documento é indispensável e se encontra disponível às famílias no site da

Instituição.

Os alunos com comorbidade, que não apresentaram atestado médico assegurando o

retorno, bem como os alunos com deficiência, devem ser avaliados de forma individual,

com o objetivo de melhor atendê-los, quanto à participação nas aulas presencias.



Orientações 
Importantes 
aos alunos 



| É DEVER DO ALUNO

• Higienizar sempre as mãos;

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;

• Evitar aglomerações;

• Evitar manipular e partilhar dispositivos móveis ou eletrônicos;

• Antes e após a utilização dos bebedouros para abastecimento da

garrafa d’água, os alunos devem higienizar as mãos com álcool em

gel ou água e sabão.



| É DEVER DO ALUNO

• Evitar contatos próximos, como

abraços, beijos e apertos de mão;

• Evitar circulação desnecessária

nos corredores;

• Não será permitido o

compartilhamento de máscara

entre os alunos, ainda que ela

esteja lavada.



| ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Direção, Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional

A Instituição estimula o atendimento à distância, através dos canais de

comunicação, por meio de agendamento, evitando contatos diretos e

aglomerações nas dependências do ambiente escolar. Quando for

indispensável o atendimento presencial deverá ser realizado o

agendamento para atendimento individualizado dos pais e estudantes,

conservando-se os cuidados de distanciamento e uso de máscara.

As orientações e informes pedagógicos de cada segmento às famílias,

continuará sendo feita por meio de comunicados e mensagens no

aplicativo de comunicação PROESC.



| ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Setores Administrativos

Todos os setores administrativos do Colégio encontram-se em

funcionamento. Os atendimentos podem ser realizados de segunda a

sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 18h presencialmente,

conservando-se as medidas de segurança.
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Sagrado Coração de 
Jesus, nós temos 

confiança em vós! 




