Manual da

Comunidade

2019

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Educando para a vida e para a felicidade!

Prezados educadores, pais/responsáveis,
queridos educandos, sintam-se todos
bem vindos(as) ao
Colégio Passionista São Paulo da Cruz
neste ano de 2019!

Tema gerador: “Passionistas: praticando a cidadania por uma cultura de paz.”
É com grande alegria que nos dirigimos a toda comunidade educativa do Colégio Passionista
São Paulo da Cruz, pela primeira vez, neste ano letivo que estamos iniciando, com a finalidade de
dar a todos as nossas boas-vindas.
Quero manifestar a satisfação de estarmos novamente juntos com aqueles que continuam a
fazer parte desta comunidade, entregando-nos a educação de seus filhos.
Em segundo lugar, àqueles que escolheram o nosso colégio para matricular seus filhos neste
ano, o nosso agradecimento pela confiança da opção e os nossos mais cordiais votos para que se
sintam bem entre nós. A nossa acolhida é fraterna e carinhosa.
De nossa parte tudo faremos para que possamos corresponder a esse crédito de todos, procurando desenvolver o serviço de educação integral a que nos propomos como um colégio católico e
passionista.
Sejam, portanto, todos bem-vindos e caminhemos juntos no desejo de construirmos, no
presente, o futuro que todos desejamos.
O Colégio Passionista almeja manter a excelência na prestação do serviço educacional. Para
tal, planeja mais um ano letivo repleto de ações que irão fortalecer as atividades administrativas e
pedagógicas do Colégio. Pautados na missão e nos valores que inspiram esta instituição, nós não
mediremos esforços para preparar seu filho para a vida e para a felicidade, proporcionando-lhe
condições para que realize seus sonhos, seus ideais, e contribuir para a criação de um mundo
melhor, mais humano e mais justo.
A Escola Passionista é “um lugar para aprender a ser feliz” e aqui haverá espaço para
aprender e praticar os valores humanos-cristãos e aprimorar as habilidades socioemocionais para
cultivar a sua individualidade e a dos outros, adquirir conhecimento e sabedoria, aprimorar as
potencialidades e qualificar-se para os desafios da vida. Temos também a Campanha da Fraternidade que nos apresenta a situação das Políticas Públicas, que atinge toda a sociedade em suas
múltiplas esferas. O caminho para superá-la é a fraternidade entre as pessoas que se unem para
implementar a cultura da paz, da justiça e da ética.
Seu tema: “Fraternidade e Políticas Públicas”. #Passionista, Educando “para a vida, com
amor e por amor!”
Neste ano / 2019 estaremos celebrando o ano jubilar do centenário da chegada das Irmãs
Passionistas ao Brasil. Este acontecimento motivará nossas atividades envolvidas no sentimento de GRATIDÃO!
Vamos juntos abraçar todas as oportunidades e dar um salto de qualidade nas nossas vidas.
Nós podemos mais e podemos juntos, pois quando nos damos as mãos e unimos nossas forças,
a sinergia se faz presente e impulsiona qualquer empreendimento rumo ao sucesso.
É importante lembrar que o Manual da Comunidade está em concordância com o Regimento
Escolar e por isso é um documento de tal relevância quanto ao próprio Regimento. Vamos tomar
conhecimento, lendo, seguindo e respeitando seus artigos para que nossa convivência seja
sempre mais harmoniosa.
Que o Deus da Paz nos ajude e nos dê sabedoria na jornada de 2019 vivendo o lema da CF:
“Serás libertado pelo direito e pela justiça”.
Aproveito a oportunidade para desejar-lhes um ótimo ano – 2019, e ainda, o Senhor Jesus,
que prometeu à sua Igreja estar ao seu lado até o fim dos tempos, dirija nossos passos e confirme
nossos atos e palavras.
Atenciosamente,

Ir. Ailda Brudéck Klüppell
Diretora

Fique atento!
BILHETE ÚNICO:
• Solicitar o Bilhete Único no site do Colégio, na área restrita (pais e educandos);
• Após dois dias da solicitação, cadastrar ou recadastrar o Bilhete Único
Estudantil, através do site: estudante.sptrans.com.br

OVIDADE

		
CURSOS DO

BEM
EXTRACURRICULARES

: para mais informações, acesse o site do Colégio,
na área restrita, no começo do ano letivo.
Não deixe de conferir os NOVOS cursos!

BIBLIOTECA: Aberta diariamente (pesquisas e trabalhos - período inverso
às aulas), das 10h30 às 16h. AGENDAMENTO PRÉVIO
COMUNICAÇÃO:
TELEFONE: assuntos
urgentes, dúvidas, esclarecimentos, e solicitação
de agendamentos com
a equipe pedagógica:
(11) 2991.3111

CLASSAPP: O Classapp é um aplicativo
de serviço de comunicação instantânea para
celulares Android e IOS, oferecido pelo Colégio,
conectando escola, educadores, pais e educandos de forma simples e eficiente. Baixe o aplicativo e mantenha seus dados atualizados!

SMS: Para pais e
educadores.

Caso não seja possível realizar a instalação do aplicativo, as
mensagens poderão ser acessadas pelo computador através do
site: www.classapp.com.br, basta inserir o email e a senha cadastrados.

Facebook e WhatsApp não são considerados meios de
comunicação entre PAIS e EDUCADORES. Acesse nosso
Facebook e acompanhe a rotina do seu filho!
DEPARTAMENTOS:
Diretoria - Irmã Ailda Kluppell
diretoria.saopaulodacruz@passionista.com.br
(Horários previamente agendados na Recepção - 2ª e 5ª Feira)
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Tesouraria:
tesouraria.saopaulodacruz@passionista.com.br
2ª, 4ª e 6ª feira: 08h às 11h/ 14h às 16h

Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Ensino Fundamental II (manhã e tarde) - Flávia
flavia.saopaulodacruz@passionista.com.br
MANHÃ: Segunda, Terça e Quinta-feira: 08h30 às 11h (previamente agendado)
TARDE: Segunda e Quinta-feira: 14h30 às 17h (previamente agendado)
OBS: Os atendimentos com a Coordenação do FII poderão ser agendados independentemente do período que o educando cursa.

Ensino Médio - Keyla
keyla.saopaulodacruz@passionista.com.br
Segunda, Quarta e Sexta-feira - 07h15 às 08h30 / 11h30 às 13h

Serviço de Orientação Educacional (SOE) - Everaldo
everaldo.saopaulodacruz@passionista.com.br
Manhã: Segunda e Quinta-feira - 08h às 09h30 (previamente agendado)
Tarde: Segunda e Quarta - 14h às 15h30 (previamente agendado)
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01. Horário das aulas, uniforme, entradas e saídas

MANHÃ - 6º ao 9º Ano
Entrada: 06h55

Saída: 12h35 (seg)/12h20 (ter a sex)
6º ao 9º Ano - terça a sexta

6º ao 9º Ano - Segunda-feira

Horário
06h55 às 07h45
07h45 às 08h30
08h30 às 09h15
09h15 às 09h35
09h35 às 10h20
10h20 às 11h05
11h05 às 11h50
11h50 às 12h35

Horário
06h55 às 07h50
07h50 às 08h40
08h40 às 09h30
09h30 às 09h50
09h50 às 10h40
10h40 às 11h30
11h30 às 12h20

Aula
1ª aula
2ª aula
3ª aula
Intervalo
4ª aula
5ª aula
6ª aula
7ª aula

Aula
1ª aula
2ª aula
3ª aula
Intervalo
4ª aula
5ª aula
6ª aula

TARDE - 6º ao 9º Ano
Entrada: 12h55

Saída: 18h35 (seg)/18h20 (ter a sex)
6º ao 9º Ano - terça a sexta

6º ao 9º Ano - Segunda-feira

Horário

Aula

Horário

Aula

12h55 às 13h45
13h45 às 14h30
14h30 às 15h15
15h15 às 15h35
15h35 às 16h20
16h20 às 17h05
17h05 às 17h50
17h50 às 18h35

1ª aula
2ª aula
3º aula
Intervalo
4ª aula
5ª aula
6ª aula
7ª aula

12h55 às 13h50
13h50 às 14h40
14h40 às 15h30
15h30 às 15h50
15h50 às 16h40
16h40 às 17h30
17h30 às 18h20

1ª aula
2ª aula
3º aula
Intervalo
4ª aula
5ª aula
6ª aula

Horário sujeito a alteração.
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ENSINO MÉDIO
Entrada: 06h55

Saída: 12h35 (seg, ter, quart)
12h20 (quin, sex)
EM - QUINTA E SEXTA

EM - Segunda A QUARTA

Horário

Aula

Horário

Aula

06h55 às 07h45
07h45 às 08h30
08h30 às 09h15
09h15 às 10h00
10h00 às 10h20
10h20 às 11h05
11h05 às 11h50
11h50 às 12h35

1ª aula
2ª aula
3ª aula
4ª aula
Intervalo
5ª aula
6ª aula
7ª aula

06h55 às 07h50
07h50 às 08h40
08h40 às 09h30
09h30 às 10h20
10h20 às 10h40
10h40 às 11h30
11h30 às 12h20

1ª aula
2ª aula
3ª aula
4ª aula
Intervalo
5ª aula
6ª aula

Obs: 1ºM, 2ºM e 3ºM
2ª, 3ª e 4ª feira: 7 aulas - saída 12h35
Demais dias: 6 aulas - saída 12h20
Horário sujeito a alteração.

Entradas e saídas: A entrada será feita pelo saguão do Bloco B (Av. Tucuruvi) e pelo 1º subsolo, via Av. Tucuruvi (com carro). A saída poderá ser realizada
pelo saguão do Bloco B (Av. Tucuruvi), pelo 1º subsolo (com carro) ou pela Rua
Barudene.
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UNIFORME: O USO É OBRIGATÓRIO e o educando não poderá
frequentar as aulas com modismos que descaracterizem o uniforme ou
agridam os valores do Colégio.
Composição do Uniforme: calça/bermuda azul marinho com logotipo do Colégio (masculino); calça bailarina ou de tactel com o logotipo
do Colégio (feminino); camiseta branca personalizada com o logotipo
do colégio; tênis/sandálias (sem salto); bermuda ciclista de malha do
Colégio: não é permitido uso de shorts ou alteração do comprimento da
bermuda.
Não será permitido o uso de camisetas riscadas, de times ou outras.
É PROIBIDO USO DE QUALQUER TIPO DE CHINELO.
ATENÇÃO: calça jeans azul somente para o ENSINO MÉDIO.
O educando não poderá entrar com outro tipo de roupa nem deixá-la
à mostra na hora do recreio e término das aulas. Só poderá participar
das aulas, sem uniforme, quem tiver autorização escrita do SAE, ao
entrar em sala de aula, deverá entregá-la ao(a) educador (a).
O uso adequado do uniforme ajuda a manter a disciplina, a organização e a segurança, além de ter um papel importante na formação
do educando. Sua obrigatoriedade consta no Contrato de Prestação de
Serviços de Educação Escolar.
Alertamos que o calçado para as aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA, é o
tênis.
Em dias de muito frio, o educando poderá usar blusa ou moletom nas
cores branca, azul ou vermelha, POR BAIXO DO BLUSÃO DO COLÉGIO, como peça complementar e não de substituição.
Todo uniforme e material do educando deve ser identificado com
o seu nome e sobrenome. Esse cuidado facilita a devolução de
peças perdidas.
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02. Diferenciais do Colégio Passionista
Apoio
Pedagógico

Programa Bilíngue
(Ed. Infantil
ao 9º Ano)

Projetos com
inovação, robótica
e uso da
impressora 3D

ONG Educológico,
Formãe e Pastoral
da Juventude (PJP)

Plataforma
educacional:
QMágico

Cursos do BEM Extracurriculares

Orientação
Educacional
com foco na
formação humana

Fórum de
Pais

Período Integral Estação Passio

Serviço
Médico

Tecnologia
em sala de aula

SAVE (Serviço de
Atendimento
Vocacional ao
Educando)

3d
Impressora

E para saber mais, confira o nosso site!

03. Diretrizes do Ensino Fundamental ii6º ao 9º Ano
Relação entre os membros da comunidade educativa, integração
do corpo docente. Aprimorar a postura ética da comunidade educativa,
reconhecer e respeitar a pluralidade sociocultural.
Desenvolver a autonomia dos educandos: Propiciar aos educandos a fundamentação teórica, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, habilitando-os para a continuidade da vida acadêmica;
Um momento disponível, nas reuniões pedagógicas, para troca
de experiências (ações em conjunto). Possibilitar momentos de reflexão e elaboração de ações conjuntas em prol da coesão do grupo;
Uso da biblioteca: Proporcionar ferramentas para que o educando
saiba pesquisar em materiais impressos diversificados, a fim de que
haja o aprimoramento de sua leitura e interpretação;
Plataforma QMÁGICO: Trata-se de um recurso on-line, em que os
educandos aprimoram seus conhecimentos através de vídeo-aulas,
avaliações e exercícios elaborados pelos educadores.
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04. Diretrizes do Ensino Médio
Reuniões pedagógicas e trabalho coletivo voltado para a aprendizagem, postura e valores dos educandos, para um efetivo acompanhamento da aprendizagem e da avaliação (Intensificar o acompanhamento da aprendizagem e da prática da proposta pedagógica; aprimorar o
trabalho coletivo e os processos avaliativos);
DIDÁTICA: Intensificação da assessoria e uso dos recursos técnico-científicos como facilitadores da aprendizagem (aulas com integração
das áreas/disciplinas, utilizando-se dos recursos físicos e tecnológicos
pressupostos pelas diferentes linguagens);
PREPARAÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR E SEU BOM DESEMPENHO:
Desenvolver a maturidade dos educandos para aumentar as chances
de uma escolha acertada e promover o ingresso e a otimização do desempenho no mundo acadêmico;
O FÓRUM DE PROFISSÕES para auxiliar o educando no processo
de escolha de sua carreira profissional e da universidade mais adequada ao seu perfil e a suas aspirações.
Uso efetivo da BIBLIOTECA e demais fontes de pesquisa, para diversificar o trabalho e facilitar o processo de aprendizagem, destacando a
leitura, a interpretação e a pesquisa como habilidades primordiais para
o bom desempenho nos concursos vestibulares;
A plataforma QMÁGICO, trata-se de um recurso on-line, em que os
educandos aprimoram seus conhecimentos através de vídeo-aulas,
avaliações e exercícios elaborados pelos educadores;
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As ATIVIDADES EXTRACLASSE são de extrema importância para a
formação científico-cultural do educando, por isso são todas fundamentadas e contextualizadas, contemplando os objetivos do curso;
Os PROJETOS INTERDISCIPLINARES terão como aliados a formação global do educando, o aprendizado significativo e o desenvolvimento de habilidades, como a criação, a produção, o empreendedorismo,
a integração, o trabalho em equipe, entre muitas outras de igual importância;
INTEGRAÇÃO INTERNA/DISCIPLINA: serão privilegiadas as relações construtivas de diálogo, que auxiliem o educador no processo de
aprendizagem, consolidando o conceito de disciplina como parte integrante da formação do indivíduo como cidadão, adquirindo responsabilidades através das normas assumidas;
FORMAÇÃO INTELECTUAL E HUMANA constante do corpo docente;
COMUNICAÇÃO/INTEGRAÇÃO COLÉGIO-FAMÍLIA: Qualificar e intensificar os comunicados, os registros de avaliação de desempenho e
as relações entre educadores, educandos e famílias, para uma melhor
integração.

05. Sistema de Avaliação
No Colégio Passionista São Paulo da Cruz a avaliação deve constituir um momento privilegiado do processo ensino-aprendizagem e refletir toda a ação pedagógica planejada pelo docente em seu plano de
ensino, de acordo com o encaminhamento metodológico previsto.
A avaliação deve refletir a concepção de ensino-aprendizagem adotada pelo educador, que deverá expressar a Proposta Pedagógica do
Colégio e respeitar os limites e possibilidades dos educandos.
A avaliação é um processo contínuo, transformador e sistemático de
obter informações, diagnosticar competências e habilidades, identificar
dificuldades de aprendizagem com vistas à tomada de decisões a respeito da continuidade do processo pedagógico.
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Ensino Fundamental II e Ensino Médio: No início do ano letivo, o
educador de cada disciplina realizará atividades diagnósticas, e a partir
do resultado, construirá estratégias que contemplem as habilidades e
competências do educando e que também poderão justificar, por exemplo, o encaminhamento ao Atendimento Personalizado, em horários
opostos aos das aulas e definido pelo Colégio.
Os resultados das avaliações mensais, trimestrais e outros instrumentos serão expressos através de notas, na escala de 0 (zero) a 100
(cem) com variação de unidades.
O processo de recuperação contínua será organizada de modo a
atender às diferentes necessidades de aprendizagem, proporcionando,
inclusive, processos de enriquecimento curricular a todos os educandos.
MÉDIA DE INSTRUMENTOS (MI)
MI: são atividades específicas do conteúdo ministrado em cada disciplina; identifica o aproveitamento e rendimento cumulativo do educando. O educador poderá utilizar quantos instrumentos achar necessário
para avaliar como resultado de pesquisas, provas, trabalhos individuais
e em grupos, seminários, fichas de leitura, debates, produção e interpretação de textos, simulados, desenvolvimento de projetos, estudos do
meio, avaliação formativa, entre outros, somando-se o valor de 0 (zero)
a 100 (cem).
AVALIAÇÃO FORMATIVA: um instrumento que objetiva acompanhar o educando no seu desenvolvimento com as atividades diárias.
Valoriza o seu desempenho no processo de ensino e aprendizagem,
levando-se em consideração suas atitudes frente aos estudos, a partir
dos seguintes aspectos: participação, responsabilidade, pontualidade,
tarefa e comportamento, somando-se o valor de 0 (zero) a 100 (cem).
Exemplo: Se uma das disciplinas tiver cinco instrumentos avaliativos
no trimestre, a média de instrumentos do 1º trimestre ficaria composta
conforme esquema abaixo:
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1º + 2º + 3º + 4º + 5º
5

= MI

AVALIAÇÃO MENSAL (AM) e AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (AT)
As avaliações mensais e trimestrais serão realizadas durante o trimestre com agendamento prévio da Coordenação Pedagógica, e lançado no site do Colégio. Essas avaliações terão valores de 0 (zero) a
100 (cem).
MÉDIA TRIMESTRAL (MT)
Composição da Média Trimestral: a soma dos instrumentos (MI),
dividindo-se pelo número de instrumentos utilizados (Média aritmética),
mais Avaliação Mensal e Avaliação Trimestral dividido por três totalizando a Média Trimestral.

MI + AM + AT
3

= MT

Observação: Para obter-se a MEDIA ANUAL (MA), as notas finais
dos três trimestres, em cada componente curricular, representadas respectivamente por T1, T2 e T3, serão submetidas ao cálculo da média
ponderada:

T1X1 + T2X2 + T3X3
6

= MA

Nesse sentido, o mínimo do rendimento exigido pelo Colégio Passionista São Paulo da Cruz é a nota 65 (sessenta e cinco inteiros) por
disciplina. Caso contrário, o educando terá direito ao Exame Final, conforme normas a seguir:
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EXAME FINAL
O educando poderá prestar o Exame Final no máximo em 03 (três)
componentes curriculares do Ensino Fundamental II e 04 (quatro) no
Ensino Médio.
O Exame Final abrangerá os conteúdos essenciais e pré-requisitos
para o ano/série seguinte (disponibilizados no site, a partir do 2º trimestre), ministrados durante o ano letivo e constará de uma prova, valendo
de 0 (zero) a 100 (cem). Será promovido para o ano/série seguinte o
educando que obtiver, após o Exame Final, a Média Final (MF) igual ou
superior a 50 (cinquenta).
Atenção: A Média Final (MF) será obtida mediante o cálculo da média ponderada sendo:

MAx6 + EFx4

= MF (maior ou igual a 50)
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Como foi dito anteriormente, no CPSPC, o resultado das avaliações
é expresso através de notas e o mínimo exigido é 65 (sessenta e cinco
inteiros) por disciplina. Os educandos, devem empenhar-se para que as
notas superem a média estabelecida, através de estudo diário/ treino.
Um alerta especial aos educandos bolsistas: a manutenção da Bolsa
de Estudo dependerá da apresentação de pelo menos a Média (65) em
cada disciplina, bem como do seu aproveitamento, comportamento e
comprometimento.

06. Segunda Chamada de Avaliações
Segunda chamada das Avaliações Mensais e Trimestrais para composição das notas, só poderá ser realizada mediante Atestado Médico
ou justificativa dos pais e/ou responsáveis na agenda, bem como o pagamento da taxa de R$ 40,00 por avaliação; comparecer à Secretaria
com a justificativa ou Atestado no prazo de 48 horas e preencher formulário.
Obs.: O Atestado Médico justifica a falta no final do ano letivo,
mas não isenta da taxa por avaliação.
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07. Atendimento Personalizado
O atendimento personalizado funcionará como suporte ao processo
de aprendizagem, cujo principal objetivo é proporcionar o desenvolvimento cognitivo de habilidades e competências através da retomada
dos conteúdos contemplados em sala de aula sob uma ótica de reforço
e recuperação contínua do aprendizado, no período oposto ao horário
Tecnologia
Período Integral sala depublicado
aula
Estação Passio
regular,
queemserá
no site e nas dependências do Colégio.
O educando poderá participar dos atendimentos personalizados espontaneamente, ou seja, sempre que permanecer com dúvidas após
o assunto discutido em sala, ou por convocação dos educadores e da
Coordenação. (Aguardar horários que serão disponibilizados posteriormente)
Serviço
SAVE (Serviço de
Médico

Atendimento
Vocacional ao
Educando)

08. Serviço de Atendimento Médico (SAM)
Problemas relacionados à saúde dos educandos deverão ser
comunicados, via agenda, para que possamos tomar providências, tais como: prevenção de contágio, cuidados com a
alimentação e outros.
Será enviado via Classapp, toda vez que o educando
for atendido pelo Serviço de Atendimento Médico (SAM),
apontando os procedimentos adotados. Informamos
que este serviço tem caráter de pronto atendimento
e não consulta médica.
Os medicamentos
serão ministrados pelo
(SAM), mediante receita médica.
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09. Laboratórios de Química, Física e Biologia
(Compõe as respectivas disciplinas)
Fazem parte das respectivas disciplinas e do processo de aprendizagem, portanto, de caráter obrigatório. Integram as médias como “Instrumentos de Avaliação” (notas de zero a 100 pontos, de unidade). Funcionarão no período de aula, a cada 15 dias, de acordo com o horário
das turmas publicado no site, nas salas de aulas e demais dependências do Colégio, sendo os equipamentos de segurança de uso obrigatório: jaleco de algodão com manga longa e bolso; duas luvas cirúrgicas
de silicone; um óculos de proteção de acrílico, já solicitados na lista de
material e à venda na EDUCADI.

10. Projetos Interdisciplinares
Os projetos pressupõem saídas culturais, estudos do meio, viagens
pedagógicas, pesquisa de campo, entre outras possibilidades, pois o
aprendizado só se torna significativo se aliado à prática e à experiência de vida de cada um. Nesse sentido, o CPSPC procura sistematizar
um conjunto de disposições e atitudes como pesquisar, selecionar informações, analisar, sintetizar, argumentar e cooperar, de forma que o
educando possa participar do mundo social, incluindo-se a cidadania, o
trabalho e a continuidade dos estudos, de forma cooperativa, envolvendo educando e educadores.
Vale ressaltar o caráter educativo pedagógico das saídas culturais,
não devendo ser entendidas como passeios de lazer.

11. Simulados e Avaliações de Matriz SAEB e
ENEM
Serão aplicados simulados e avaliações de matriz SAEB e ENEM
durante os trimestres, agendados e registrados no calendário do
período letivo.
Cada um desses instrumentos terá valor de 0 (zero) a 100 (cem)
ou bonificações nas Avaliações Mensais e Trimestrais. Trata-se de ati-
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vidades de verificação dos conteúdos trabalhados no período. Caso o
educando falte sem justificativa, procurar a Coordenação Pedagógica
de seu segmento.

12. Livros Paradidáticos
Os livros paradidáticos são um importante instrumento para a formação intelectual dos educandos e um recurso extra para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao processo de
aprendizagem e preparação para o Vestibular.
Obs.: Os livros do 1º trimestre já foram solicitados na lista de material, os demais serão solicitados ao longo do ano letivo.

13.1 Projeto Orientação Educacional/ Profissional (EFII e EM): Eu Melhor/ Projeto Empreendedorismo OPEE
Preparar os jovens para os desafios do século 21, supõe criar condições para o desenvolvimento de todas as competências necessárias
para o sucesso acadêmico, profissional e pessoal em um mundo cada
vez mais exigente.					
A escola reconhece a importância dessa abordagem, entendendo
que o desenvolvimento integral do educando é multidimensional e que
o aprendizado também envolve o domínio de competências de natureza
afetiva e comportamental: aprender a ser, conviver, sentir e transcender.
Por isso o objetivo dos nossos projetos “Eu melhor”, “Antibullying”, “Voluntariado” e “Projeto Pessoal de Vida” visam o autoconhecimento e a
capacidade de exercer ao seu próximo o respeito, cuidado, empatia e
vínculo de solidariedade.				
Com esse trabalho, desenvolveremos competências e habilidades
socioemocionais, gestão de vida por uma cultura da paz e assim prevenir de qualquer tipo de violência física e psicológica, moral, verbal,
sexual, social, material e virtual.
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13.2 PROJETO SAVE (SERVIÇO DE ATENDIMENTO VOCACIONAL AO EDUCANDO)
Esse novo projeto foi desenvolvido e implantado pelos educadores
do Ensino Médio, direcionado especificamente para os educandos do 3º
EM, com o intuito de orientação, preparação para vestibulares, rotina de
estudos e muita conversa!
Uma vez por semana são realizados atendimentos individuais para
os educandos que se inscrevem, e em ambiente de conversa, tudo o
que preocupa nossos educandos do 3º EM é abordado a fim de ajudá-los a encontrar um caminho ideal!
São orientados quanto a escolha de carreiras, perfil do profissional,
universidades que oferecem o curso, projeto de vida... numa conversa
bem individualizada e personalizada que os sustenta nas decisões. O
SAVE veio para ajudar nossos futuros profissionais nessa época tão
difícil: o início da vida adulta!

14. Biblioteca
A biblioteca está aberta para toda a Comunidade Educativa e tem
caráter essencial em nossa prática pedagógica. O educando, bem
como sua família podem solicitar o empréstimo de uma obra qualquer ou, se o educando preferir, pode realizar uma pesquisa no
próprio local, agendando um horário com as bibliotecárias, no horário
oposto ao das aulas.

15. Meios de Comunicação (pais e colégio)
Com o objetivo de promover a parceria entre família e Colégio, várias formas de comunicação poderão ser utilizadas, além das descritas
na página inicial deste Manual:
Agenda escolar: ideal para o contato diário com os educadores
(dúvidas e preocupações do dia a dia, informações importantes sobre
o educando, solicitação de atendimentos com profissionais do Colégio,
autorizações, entre outras que se fizerem necessárias). O uso da agenda é obrigatório para o EFII e para o EM é opcional.
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Telefone: Ideal para assuntos urgentes, dúvidas, esclarecimentos, e solicitação de agendamentos com a equipe de Coordenação
(2991-3111).
CLASSAPP: Baixe o aplicativo! Mantenha seus dados atualizados!

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS NO
CADASTRO DO COLÉGIO !

Portal da Rede Passionista: Visite o nosso portal www.passionista.
com.br e conheça todo o Sistema Educacional da Rede Passionista de
Educação e, em nossa página, acesse a Área Exclusiva para pais e
educandos, e acompanhe a vida escolar do seu(sua) filho(a), através
do boletim, do relatório trimestral de avaliação de desempenho ou, periodicamente, através das necessidades disciplinares e/ou pedagógicas
apontadas pelos educadores no sistema de ocorrências.
Além disso, ainda em nossa página, você pode conferir o dia-a-dia
do Colégio e manter-se atualizado sobre as atividades, calendários, notícias, enfim, sobre tudo o que acontece no CPSPC;
Obs.: Toda colaboração e sugestão são bem-vindas. Fique atento e
participe, também, dos momentos de formação, com sua presença e/ou
com a sua colaboração.

16. Educador Interlocutor/ Orientação
Educacional
Este educador tem como papel estabelecer um elo entre a turma e
a equipe gestora do Colégio. É responsável pela organização da turma
e por todos os assuntos relacionados a ela. A Orientação Educacional
atenderá os educandos quanto às dificuldades de aprendizagem, atitudes inadequadas e orientações referentes à sua vida escolar. Atende
também os familiares, quando se fizer necessário.
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17. Normas Para Boa ConvivênciaOrientações Complementares
I. a) Atrasos na entrada: tolerância de 5 minutos. Manhã até às 07h05
e tarde até às 13h05. A partir do 2º atraso, o educando aguardará no
Colégio, o início da 2ª aula. Todos os atrasos serão registrados e devidamente assinados pelos educandos na Recepção. No 3º atraso, o
educando retornará para casa e os pais serão comunicados.
b) Atrasos nos intervalos de aula: o educando que na troca de aulas
ou no retorno do intervalo entrar em sala após o educador receberá falta
disciplinar (FD) e a soma de 4 FD´s no trimestre será notificada aos pais
pelo departamento responsável (SAE) e o educando cumprirá atividade
educativa no Colégio em horário oposto.
II. Entrega de trabalhos somente no dia estipulado pelo educador. Em
caso de atraso, os mesmos valerão 70% até a próxima aula. Outros
prazos, seminários, relatórios de laboratório, atividades no QMágico e
avaliações, em caso de falta sem justificativa, permanecerão com zero.
- 6º e 7º ano- trabalhos em equipe, somente em sala ou dependências
do Colégio, durante o horário de aula, juntamente com o(a) educador(a)
ou com agendamento na Biblioteca e Laboratórios.
III. Não terão validade textos e trabalhos que não forem de autoria do
próprio educando. Caso seja observado plágio ou cópia de colegas e ou
outras fontes, a nota atribuída será zero.
IV. As atividades deverão ser entregues em folha de bloco ou digitadas,
conforme orientação do educador, seguindo a Metodologia Científica.
V. Não é permitido mascar gomas, guloseimas ou alimentar-se durante as aulas ou atividades escolares (educando e educador), EXCETO
água (garrafinha ou squeeze).
VI. A utilização do aparelho celular smartphone fica proibida durante as
aulas, salvo se o educador(a) o solicitar junto aos educandos. Na realização de qualquer instrumento avaliativo (mensais, simulado, testes)
é estritamente proibido o uso do celular smartphone sob penalidade de
zerar tal instrumento ou avaliação. O Colégio não se responsabiliza
pela perda e danos de objetos de valores.
VII. Fica vetado ao educando levantar injúria ou calúnia contra colegas,
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educadores ou funcionários, bem como praticar contra eles atos de violência de qualquer espécie, inclusive utilizando-se das redes sociais,
sob penalidade de advertência escrita até suspensão.
VIII. É proibido promover ou participar de movimento de hostilidade ou
desprestígio ao Colégio ou às pessoas que nele trabalham, inclusive
por meios eletrônicos dentro e fora do Colégio e também através de
mídias sociais (Facebook, Instagram, Internet).
IX. Fica vetada a saída durante as aulas para pedir materiais emprestados, emprestá-los ou retirá-los do armário externo.
X. Estudos do Meio e/ou saídas culturais são atividades complementares que fazem parte da construção do conhecimento e de suma importância para a compreensão do conteúdo desenvolvido em sala.
XI. Na impossibilidade de fazer a avaliação no horário programado por
qualquer motivo, inclusive de saúde, o educando deverá solicitar prova
substitutiva, ficando proibida a antecipação das avaliações.
XII. Períodos opostos às aulas (atividades extras/especiais) em que o
educando não possa sair do Colégio ou ausentar-se por quaisquer motivos, os pais e/ou responsáveis deverão comunicar ao Serviço de Atendimento ao Educando – SAE e/ou SEGURANÇA, por escrito.
Atenção! A regra vale para 6º, 7º, 8º e 9º Anos!
XIII. Para qualquer atividade no período oposto às aulas, o educando
deverá estar devidamente UNIFORMIZADO.
IMPORTANTE!
Para o 6º e 7º ano fica vetada a saída do educando, em
períodos opostos às aulas, a menos que traga a carteirinha
de autorização de saída (os interessados deverão solicitar, através de formulário diretamente na Secretaria do
Colégio - 4º andar). Lembramos que os trabalhos em
grupo para essas turmas só poderão ser realizados no
Colégio, sob orientação do educador.
Para o 8º e 9º Ano a saída é liberada, salvo se
os pais proibirem sua saída. Neste caso, seguir as
orientações do item XII.
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18. Colaboração dos pais ou responsáveis
A colaboração contínua e efetiva dos Pais ou Responsáveis é fundamental à obtenção dos objetivos educacionais.
O Colégio Passionista São Paulo da Cruz toma como pressuposto
que os pais de seus educandos, ou os responsáveis por eles, conheçam e aceitem a orientação geral e as peculiaridades do seu sistema
educacional e administrativo.
Sua colaboração deverá manifestar-se em especial:
pelo comparecimento ao Colégio a pedido da Direção, dos Educadores, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional ou Coordenação Administrativa para tratar da situação do educando sob sua responsabilidade;
pela participação ativa em grupos de estudos, Escola de Pais, palestras para pais, equipes de cooperação em atividades extracurriculares, quando solicitados;
pelo esclarecimento dos educandos quanto à necessidade de respeito ao trabalho, aos horários, aos educadores e às exigências disciplinares do Colégio;
pela atitude de afirmação e de otimismo frente à vida em geral,
criando ambiente edificante para os jovens, cuja educação está sob sua
responsabilidade;
pelas formas de comunicação entre o Colégio e a Família, sendo
elas: Circulares – Classapp - SMS – e-mail e comunicados que serão
enviadas por intermédio do educando.
Acompanhar o desempenho do filho através do Boletim Escolar que
o Colégio divulgará trimestralmente com resultados de aproveitamento
e de frequência;
Agenda Escolar vistoriada e assinada diariamente;
Site: www.passionista.com.br
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Reunião com pais e educadores conforme calendário escolar.
Conferir e organizar os materiais e pertences do educando e em
caso de objetos estranhos, encaminhá-los imediatamente ao Colégio.
Cabe aos senhores pais, preservar a imagem dos filhos, educadores
e da Instituição frente às mídias sociais, levando em conta os pressupostos legais, a moral e a ética.

19. Orientações de Estudo
Grande parte do sucesso nos estudos é decorrente da existência de
hábitos definidos, que façam parte do seu dia a dia. A determinação de
uma rotina de bons hábitos e atitudes positivas fará você colher bons
frutos, uma vez que acarretará maior facilidade na sua aprendizagem.

20. Dicas de Como Estudar - EFII e EM
Sempre prestar atenção, participar da aula,
anotar tudo e não ter vergonha de perguntar
quando tiver alguma dúvida.
Fazer os deveres e revisar o que
aprendeu na aula.
Não deixe para estudar quando
estiver cansado.
Quando errar algum exercício na prova,
refaça-o e entenda porque errou.
Para memorizar melhor, sempre
faça resumos.
Amplie seu conhecimento lendo bons livros,
revistas, jornal e assista ótimos filmes.
Quando for ao Colégio, sempre arrume sua
mochila com antecedência, verificando os
cadernos e livros de que vai precisar.
Fonte: Aprendizagem divertida
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21. Cronograma Anual 2019
JANEIRO
01

FEVEREIRO

04 a
Confraternização Universal
08 Avaliação Diagnóstica QMágico

02 a
Recesso Escolar
15

06

07 Retorno Recep, Secr. e Tes. 13

21 a
Planejamento
24
25 Aniversário de São Paulo

MARÇO
04 e
Recesso educandos
06

Encontro com os pais - FII e EM

05

Encontro com os pais - EI e FI

11 a
Avaliação Mensal
19

16

Festa da Família RPC

01

Dia do Trabalhador

04

Simulado App Prova
Atividade Cultural

23

Carnaval

Sorfesta

28 Início do ano letivo e 1º Tri.

ABRIL
10 a
Avaliação Trimestral
18

MAIO

13
19

Estudos/Formação
Paixão de Cristo

25

21

Páscoa

27

20 e Simulado EFII e EM
31

Simulado APP Prova

29 Conselho de Classe

JULHO
09

Férias Escolares
Rev. Constitucionalista

29 Retorno às aulas

08 Festa Junina CPSPC
10 a Avaliação Mensal
18
20

Corpus Christi

21

Recesso educandos

24 e Sarau do Conhecimento
27

30 Início do 2º Trimestre
28/06
a
28/07

JUNHO
01 e
Simulado APP Prova
04

28

03

AGOSTO
Estudos/Formação

12 e
20 Avaliação Trimestral
17 26ª Romaria à Aparecida
21 e
23 Simulado APP Prova
23 Chá dos Avós

24

Judopassio

28

Conselho de Classe
(Manhã)

26 e
Inteclasse
30
29 Início do 3º Trimestre

24

Início das Férias Escolares

SETEMBRO
07

Independência do Brasil

14

Projeto EI

16 a
Simulado FII e EM
27

21

Projeto EFI

23 e
Simulado APP Prova
25

28

Projetos EFII e EM

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
03 e
Conselho de Classe
16

12

N. Sra. Aparecida/
Dia das Crianças

02

14

Recesso educandos/
Formação educadores

15 Proc. da República

06

15

Dia do Educador

20

09 e
Exame Final
13

16 e Avaliação Mensal
24

19

Missa de SPC Encerramento dos 100 anos

26 Atividade Cultural

Finados

Dia Nac. Consciência Negra

21 a Avaliação Trimestral
29

23

Atividade Cultural

29

Missa de Formatura

25

17

Término 3º Tri/ Resultado
Anual

Resultados Finais

18 e Estudos/ Formação
19

20

Recesso/Férias

25

Natal

22. Calendário Anual 2019

Obs.: Qualquer alteração que se
fizer necessária neste cronograma
será comunicada em tempo aos Pais
e/ou Responsáveis.

Estamos cientes de todas as informações constantes deste instrumento e, por isso, assinamos abaixo e comprometemo-nos a fazer
cumprir todas as normas e procedimentos constantes do mesmo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------São Paulo, fevereiro de 2019.

Educadores, Coordenação e Direção
Colégio Passionista São Paulo da Cruz
Educando
Pais / Responsáveis

26

2019

27

Campanha da
Fraternidade

2019

Tema: “Fraternidade e Políticas Públicas”
Lema: “Serás libertado pelo direito
e pela justiça (Is 1,27)”

Siga-nos
facebook.com/passiospdacruz
youtube.com/TVPassionistaSPC
saopaulodacruz.passionista.com.br

PassionistaSPC
@passiospdacruz

Avenida Tucuruvi, 470 - Tucuruvi, São Paulo - SP
(11) 2991-3111
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