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Prezados educadores, 
pais/responsáveis, 

queridos educandos, sintam-se todos 
bem vindos(as) ao 

Colégio Passionista São Paulo da Cruz 
neste ano de 2020! 

 

Tema gerador: Educação Passionista transformando vidas: acolher, ouvir e cuidar! 
 
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 calorosa. 

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 Passionista. 

Sejam, portanto, todos bem-vindos e caminhemos juntos no desejo de construirmos, no 
presente, o futuro que todos desejamos. 

O Colégio Passionista mantém 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 2020, que nos traz como Tema: Fraternidade e 
Vida – Dom e Compromisso e o Lema: ”Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34), que nos 
propõe aspectos essenciais os quais estão intrínsecos ao nosso jeito de ser e de educar:  

a) Acolher o sentido de vida proposto por Jesus nos Evangelhos; 
b) Vivenciar a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências fundamentais da vida para 

relações sociais mais humanas; 
c) Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e a revolução do cuidado como caminhos de 

superação da indiferença e da violência;  
d) Cuidar do planeta, nossa Casa Comum, comprometendo-se com a ecologia integral. 
 
Vamos juntos abraçar todas as oportunidades e dar um salto qualitativo 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 deste ano, vivendo o Lema da 
Campanha da Fraternidade ”Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34). 

Na certeza de que Deus já confirmou os nossos desejos, atos e palavras aproveito a oportunidade 
para desejar-lhes um ótimo ano-2020. 

 
Atenciosamente, 

Ir. Ailda Brudéck Klüppell 
Diretora 
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   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: http://sptrans.com.br/estudante

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

CURSOS DO

BEM
EXTRACURRICULARES

NOVIDADE

BIBLIOTECA: Aberta diariamente (pesquisas e trabalhos - período inverso 
às  aulas), das 10h30 às 16h. AGENDAMENTO PRÉVIO 

COMUNICAÇÃO:

    DEPARTAMENTOS:
Diretoria - Irmã Ailda Kluppell
     diretoria.saopaulodacruz@passionista.com.br
     (Horários previamente agendados na Recepção - 2ª e 5ª Feira)

Fique atento!

TELEFONE: assuntos 
urgentes, dúvidas, escla-
recimentos, e solicitação 
de agendamentos com 
a equipe pedagógica:               
(11) 2991.3111

 CLASSAPP: 
O Classapp é um aplicativo de serviço de co-

municação 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! 

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.

SMS: Para pais e 
educadores.

Facebook e WhatsApp não são considerados meios de 
comunicação entre PAIS e EDUCADORES. Acesse nosso 
Facebook e acompanhe a rotina do seu filho!
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Tesouraria: 
      tesouraria.saopaulodacruz@passionista.com.br

2ª, 4ª e 6ª feira: 08h às 11h/ 14h às 16h

Coordenação Pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental I
Educação Infantil e Período Integral - Aline 
aline.saopaulodacruz@passionista.com.br
Manhã - Período Integral: 2ª a 6ª - 08h às 11h
Tarde - Ed. Infantil: 2ª, 4ª e 5ª - das 13h30 às 14h45 (previamente agendado)

Ensino Fundamental I - Kelly 
kelly.saopaulodacruz@passionista.com.br
Manhã: 3ª e 5ª - das 08h às 09h30 (previamente agendado)
Tarde: 2ª e 4ª - das 16h30 às 18h (previamente agendado)

Serviço de Orientação Educacional (SOE) - Sonia Zaim 
sonia.saopaulodacruz@passionista.com.br 
Manhã: 6ª - 08h às 11h  (previamente agendado)
Tarde: 2ª e 5ª - 14h às 17h (previamente agendado)

Secretaria
secretaria.saopaulodacruz@passionista.com.br
Segunda a sexta-feira: 07h às 17h 

Atestado para Educação Física para todos do Maternal I ao 5º ano
Sem o Termo de Autorização assinado no Contrato pelos pais ou Ates-
tado Médico, os educandos não poderão frequentar as  aulas de Edu-
cação Física.
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 Maternal I e II        Jardim 
 Entrada: 13h15                                      Entrada: 13h15 
 Saída: 17h50                                                 Saída: 18h00                                                   

Pré ao 5º ano - TARDE
Entrada: 13h15        Saída: 18h10

    Horário  Aula
13h15 às 14h05 1ª aula
14h05 às 14h50 2ª aula
14h50 às 15h10       Intervalo
15h10 às 15h55 3º aula
15h55 às 16h40 4ª aula
16h40 às 17h25 5ª aula
17h25 às 18h10       6ª aula

01. Horário das Aulas

Do 2º ao 5º ano - MANHÃ
  Entrada: 06h55        Saída: 11h50

- Entrada, preferencialmente pelo 1° 
subsolo.
- O portão estará aberto a partir das 
06h30.
- Saída exclusivamente pelo 1° sub-
solo às 11h50. A partir das 12h25 os 
educandos também poderão sair pela 
Av. Tucuruvi e 1º subsolo.

Entrada e Saída:
Educação Infantil e 1º ano: Somente 
pelo 1º  subsolo (Rua Caranguejo).
2º ao 5º ano – Entrada pela Rua Barudene 
e Av. Tucuruvi. Saída pelo saguão (Av. Tu-
curuvi). Educandos com irmãos até o 1º 
ano: saída pelo 1º subsolo. Fundamen-
tal I - Manhã: entrada e saída também  
pela Av. Tucuruvi - 1° subsolo: os irmãos 
acompanham.

Educação Infantil e Fundamental I - TARDE

 Horário        Aula        
       06h55 às 07h45       1ª aula
       07h45 às 08h30       2ª aula
       08h30 às 09h15       3ª aula
       09h15 às 09h35      Intervalo
       09h35 às 10h20       4ª aula
       10h20 às 11h05       5ª aula
       11h05 às 11h50       6ª aula
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   O portão da Rua Barudene será fechado às 13h30. 
     A permanência superior a 30 minutos após o sinal de saída terá um 
adicional extra no final do mês, R$ 45,00, via boleto. Os pais/respon-
sáveis terão ciência através da assinatura no próprio dia do atraso. Vide 
Contrato, página 3.
  Solicitamos também aos senhores pais que vêm trazer ou buscar 

seus filhos de carro, que não permaneçam estacionados na baia e nem 
parem no meio da rua para embarque e desembarque, pois isso impede 
a circulação dos mesmos e compromete a segurança dos educandos. 
Colaborem com os educadores e os seguranças que têm a responsabi-
lidade de zelar pelo bem estar de seus filhos, nossos educandos. 

É preciso trabalhar e aprofundar nossa visão para o bem comum, 
demonstrando nossa colaboração e testemunhando às crianças, aos 
adolescentes, aos jovens e a toda Comunidade do bairro do Tucuruvi 
que primamos pela ética e cidadania.

 Não é permitido usar o estacionamento no horário da entrada e             
saída, a não ser que os pais necessitem de algum serviço de emergên-
cia. Isto vale também para os funcionários do Colégio.

  Entrada e saída dos educandos do Curso do BEM (Cursos Extras) somen-
te pelo 1º subsolo.   

02. Diferenciais Passionista

E para saber mais, confira o nosso site!

Orientação 
Educacional 
com foco na

 formação humana

Fórum de 
Pais

Tecnologia 
em sala de aula

SAVE (Serviço de 
Atendimento 
Vocacional ao

Educando)

Cursos do BEM -
Extracurriculares

ONG Educológico, 
Formãe e Pastoral 
da Juventude (PJP)

Projetos com 
inovação, robótica 

e uso da 
impressora 3D

Apoio 
Pedagógico

Plataforma
educacional:

QMágico

Programa Bilíngue
(Ed. Infantil 
ao 9º Ano)

Período Integral -
 Estação Passio

Serviço 
Médico

Impressora

3d
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04. Portal da Rede Passionista
Visite o nosso portal: www.passionista.com.br e conheça todo o 

Sistema Educacional da Rede Passionista de Educação e nossa Pro-
posta Pedagógica.

Através do portal, você pode acessar nossa página eletrônica e con-
ferir o dia a dia do CPSPC. 

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. 

Com o objetivo de promover a parceria entre família e Colégio, vá-
rias 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).

Telefone: Ideal para assuntos urgentes, dúvidas, esclarecimen-
tos, e solicitação de agendamentos com a equipe de Coordenação                        
(2991-3111).

CLASSAPP: Baixe o aplicativo! Mantenha seus dados atualizados! 
Recados, informações e cronogramas encaminhados pela Coordenação, 

Secretaria e demais setores serão enviados pelo aplicativo.

Manter preenchido e atualizado os dados da página 01 da agenda 
“DADOS DO ALUNO”. Solicitamos maior atenção ao preenchimento 
dos telefones de contato dos responsáveis para maior agilidade 
em caso de necessidade.

Facebook e Whatsapp não são considerados meios de comunica-
ção entre pais e educadores.

03. Meios de Comunicação (pais e colégio) 

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS NO 
CADASTRO DO COLÉGIO !
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05. Agenda

06. Falta Disciplinar

Deverá ser vistada diariamente pela educadora (exceto 4º e 5º Ano) 
e pela família. Os dados pessoais deverão ser preenchidos, assim como 
colocar etiqueta na capa da agenda com o nome completo e ano.

    
É preciso ser pontual para o início dos trabalhos, pois atrasos implicam 

em Falta Disciplinar (FD). Tolerância: 5 minutos do horário de entrada. 
Após esse período, os portões serão fechados e o educando retar-

datário será avisado, via agenda. O terceiro atraso acarretará perda na 
nota formativa e não permanência no Colégio.

Atrasos superiores a 15 minutos, não será permitida a entrada.

07. Saídas Antecipadas

Para um melhor aproveitamento do educando em suas atividades 
escolares, NÃO SERÃO PERMITIDAS SAÍDAS ANTECIPADAS. 

Desta forma pedimos que se organizem no agendamento de con-
sultas médicas ou outros compromissos. Se o educando não passar 
bem durante o período de aula ou apresentar motivo justo para solicitar 
dispensa, sua saída será permitida com autorização do responsável e 
da Direção.
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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; camiseta branca personalizadas com o logotipo 
do Colégio; tênis/sandálias (sem salto). 

Não será permitido o uso de camisetas riscadas, de times ou outras.
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.

É indispensável o uso do tênis e cabelos presos na aula de 
Educação Física.

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.

Não será permitido o uso de sandálias com salto, botas, chinelos, 
sapatilhas, chuteira de cravo e Crocs já que são inadequados para o 
uso no Colégio.

IMPORTANTE: todas as peças do uniforme devem ser identificadas 
com o nome e sobrenome do educando. Esse cuidado facilita a 
devolução de peças perdidas.

09. Material Escolar

Além da lista de materiais apresentada na época de matrícula, solici-
taremos ao longo do ano, a compra de livros de literatura e paradidáticos. 
Ressaltamos que a aquisição desses livros é imprescindível para o alcan-
ce de um dos nossos objetivos: o desenvolvimento do hábito de leitura. 

Todo o material do educando deve ser identificado com o seu nome e 
sobrenome. Esse cuidado facilita a devolução de peças perdidas.

08. Uniforme
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Outros materiais tais como: sucatas, ingredientes para culinária, li-
vros, jogos, fotografias, cópia de documentos, etc., poderão ser pedidos 
com o objetivo de tornar a aprendizagem mais significativa.

O material de uso diário deverá ser verificado e reposto, se ne-
cessário, durante o ano letivo.

O Colégio não se responsabiliza pelo uso de aparelhos eletrônicos, 
tais como: celulares, games, tablets,  relógios, etc; durante o período esco-
lar. Portanto, estes aparelhos eletro-eletrônicos não devem ser trazi-
dos ao Colégio, permanecendo em suas casas.

Não será permitida a entrega, na recepção ou guarita, de traba-
lhos, material escolar ou lanche para educandos de qualquer série.

O Colégio não se responsabilizará pela perda de objetos de valor.

Problemas relacionados à saúde dos educandos deverão ser comu-
nicados, via agenda, para que possamos tomar providências, tais como: 
prevenção de contágio, cuidados com a alimentação e outros.

Será entregue para o educando um formulário, toda vez que 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 e preenchimento da ficha médica entregue na matrícula (indis-
pensável o preenchimento).

10. Atendimento Médico

Orientação 
Educacional 
com foco na

 formação humana

Fórum de 
Pais

Tecnologia 
em sala de aula

SAVE (Serviço de 
Atendimento 
Vocacional ao

Educando)

Cursos do BEM -
Extracurriculares

ONG Educológico, 
Formãe e Pastoral 
da Juventude (PJP)

Projetos com 
inovação, robótica 

e uso da 
impressora 3D

CURSOS DO

BEM
EXTRACURRICULARES

Apoio 
Pedagógico

Plataforma
educacional:

MISSU 

Plataforma
educacional:

QMágico

Período Integral -
 Estação Passio

Serviço 
Médico
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11. Aniversário

Será comemorado no horário do lanche e deverá ser COMUNICA-
DO, VIA  AGENDA, COM ANTECEDÊNCIA. 

Só será permitido o envio de bolo em pedaços embrulhados e refri-
gerante ou suco individual. Caso considere necessário poderá enviar 
salgadinhos ou docinhos. (Horário de envio: até às 09h - manhã e até 
às 14h30 - tarde). 

As festas de aniversário no Colégio são destinadas aos aniver-
sariantes e seus colegas de turma. Sendo assim, irmãos, colegas 
de outras turmas NÃO participarão destes momentos, assim como 
não juntamos turmas.

Não faremos aniversários coletivos, cada família deverá infor-
mar a data via agenda. 

 As educadoras só poderão enviar pela agenda convites para fes-
tas fora do Colégio, quando TODOS OS EDUCANDOS DA TURMA 
FOREM CONVIDADOS. Caso os pais considerem a possibilidade de 
convidar somente alguns colegas, a entrega do convite NÃO poderá 
acontecer nas dependências do Colégio (nem no portão do Colégio, du-
rante a entrada e saídas dos educandos), tendo em vista a faixa etária 
e maturidade dos nossos educandos, que ainda não são capazes de 
compreender tal situação.

Não é permitido o envio de presentes, tal gesto ficará a cargo 
dos pais fora do ambiente escolar.

Não dispensamos o lanche em dias de aniversário e solicita-
mos que não o faça em grupos de Whatsapp.
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12. Lanche e Cantina

Sugerimos a elaboração de lanches mais saudáveis, evitando o con-
sumo frequente de salgadinhos, refrigerantes, doces, etc.

1º ao 5º ano do EFI: O educando poderá trazer o lanche de casa ou 
utilizar os serviços da cantina.

para o 1º ano: o uso da cantina ocorrerá somente com o envio de 
ficha na agenda ou com a aquisição do cartão na cantina.

Maternal ao Pré: Os educandos só poderão comprar o lanche na canti-
na às sextas-feiras, mediante o envio da ficha na agenda (as fichas podem 
ser adquiridas com antecedência, pelos responsáveis, na Cantina)  

13. Horário de Atendimento

Durante o período de aula a educadora terá disponibilidade para 
atendimento aos pais, que deverão ser observados no horário que será 
enviado posteriormente:

Maternal ao 1º ano - Arte, Música, Inglês e Educação Física;
2º ao 5º ano - Inglês e Educação Física.
Deverá ser evitado o atendimento no horário da entrada e saída das 

educadoras.
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14. Atendimento nos Setores

Procurar a Educadora/SOE/Coordenação sempre que houver ne-
cessidade ou dúvidas para qualquer esclarecimento de nosso procedi-
mento ou postura diante da nossa Proposta Pedagógica e não se dirigir 
a terceiros e redes sociais que não auxiliarão na solução dos respecti-
vos problemas. Procurar sempre o profissional responsável.

15. Sistema de Avaliação

No Colégio Passionista São Paulo da Cruz a avaliação deve cons-
tituir um momento privilegiado do processo ensino-aprendizagem e re-
fletir 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 ado-
tada 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 res-
peito da continuidade do processo pedagógico.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, contemplando o de-
senvolvimento das potencialidades de cada educando, sendo represen-
tada por relatórios trimestrais disponiveis na área restrita em nosso site.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: No início do ano letivo, 
o educador de cada disciplina fará uma avaliação diagnóstica, po-
dendo aplicar qualquer um dos tipos de instrumentos ou técnicas ci-
tados abaixo. Estes itens serão desenvolvidos, tendo como objetivo a                                    
realidade individual e coletiva dos educandos, servindo, também, como                           



15

MÉDIA DE INSTRUMENTOS (MI)

MI: são atividades específicas do conteúdo ministrado em cada dis-
ciplina; identifica o aproveitamento e rendimento cumulativo do educan-
do. O educador poderá utilizar os instrumentos que achar necessário 
para avaliar como resultado de pesquisas, provas, trabalhos individuais 
e em grupos, seminários, fichas de leitura, debates, produção e inter-
pretação de textos, simulados, desenvolvimento de projetos, saídas 
pedagógicas, estudos do meio, Avaliação Formativa (F), entre outros, 
somando-se o valor de 0 (zero) a 100 (cem).

Avaliação Formativa: objetiva acompanhar o educando no seu de-
senvolvimento 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: parti-
cipação, responsabilidade, pontualidade, tarefa e comportamento, 
somando-se o valor de 0 (zero) a 100 (cem).

autoavaliação, para que o próprio educando compreenda o seu pro-
cesso de aprendizagem. Nessa avaliação não será atribuído um valor 
mensurável.

A partir deste diagnóstico, o educador construirá estratégias que 
contemplem as habilidades e competências do educando. E que tam-
bém poderão justificar, por exemplo, o encaminhamento ao Atendimen-
to Personalizado, em horários opostos aos das aulas e definido pelo 
Colégio.

Os resultados das avaliações 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 aos educandos de 
maior rendimento.
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Exemplo: Se uma das disciplinas tiver cinco instrumentos avalia-
tivos no trimestre, a média do 1º trimestre ficaria composta conforme 
esquema abaixo:

1º + 2º + 3º + 4º + 5º          
    5

E assim será feito com o 2º e 3º Trimestres, considerando os respec-
tivos pesos: 2º Trimestre (2) e 3º Trimestre (3).

   AVALIAÇÃO MENSAL (AM) e AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (AT)

Avaliação Mensal e Avaliação Trimestral: ao final de cada trimestre 
será lançada uma nota final, resultado dos critérios adotados na Pro-
posta Pedagógica. Essa avaliação deverá somar o valor 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 (AM) e Avaliação Trimestral (AT) dividido por três                       
totalizando a Média Trimestral (MT).

MI + AM + AT     
3

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

T1x1 + T2x2 + T3x3   
    6

MI

MT

MA
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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:

EXAME FINAL
O educando poderá prestar o Exame Final no máximo em 03 

(três) componentes curriculares do Ensino Fundamental e 04 (quatro) 
no Ensino Médio. O Exame Final abrangerá os conteúdos essenciais 
e pré-requisitos para o ano/série seguinte, 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  
10

Como foi dito anteriormente, no CPSPC, o resultado das avalia-
ções é expresso através de notas e o mínimo exigido é 65 (sessenta e 
cinco inteiros) por disciplina. 

Todos, educadores e educandos, devem empenhar-se para que 
as notas superem a média estabelecida. 

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, comporta-
mento e  comprometimento.

MF
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Esta atividade complementar é um diferencial em nossa Proposta 
Pedagógica e um espaço criado para trabalhar e incentivar o amadure-
cimento e o crescimento pedagógico dos educandos.

Após a sondagem diagnóstica da 1ª quinzena, serão realizados 5 
dias de atendimento personalizado, após o horário da aula. Os educan-
dos e as datas serão informados posteriormente, via agenda. 

Neste dia, o educando convocado pelo educador, deverá trazer um 
lanche reforçado.

Lembramos que a Atividade Complementar é um espaço diferenciado 
e importante para o resgate dos conceitos trabalhados e não tem caráter 
punitivo, devendo ser valorizado e incentivado pela família.

Ao longo do ano, mediante a necessidade de cada educando, se-
rão realizadas atividades diferenciadas (Portfólio), a fim de assegurar o 
aprendizado e o desenvolvimento das habilidades pertinentes a cada 
turma.

17. Atendimento Personalizado

16. Segunda Chamada de Avaliações

Segunda chamada das Avaliações Mensais, Trimestrais e Simula-
dos*, para composição das notas, só poderão ser realizadas mediante 
Atestado Médico ou justificativa dos pais e/ou responsáveis na agenda.

Comparecer à tesouraria com a justificativa ou Atestado no prazo de 48 
horas, e efetuar o pagamento de R$ 40,00 por avaliação. 

Obs.: O Atestado Médico, justifica a falta no final do ano letivo, 
mas não isenta a taxa por avaliação.

* Somente para o 5º Ano
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18. Tarefas de Casa e Trabalhos

    Educação Infantil ao 5º ano do EF I

As atividades de casa são de extrema importância, pois têm como 
objetivo estabelecer uma rotina de estudos benéfica durante toda a vida 
escolar. 

Desta forma a pontualidade na entrega e a realização mediante 
orientação é imprescindível para alcançarmos os objetivos e criarmos 
uma rotina saudável nos estudos. 

Estas atividades, assim como as demais realizadas em sala de aula, 
estão diretamente relacionadas à Avaliação Formativa.

Na turma do Jardim as atividades de casa serão enviadas duas ve-
zes por semana a partir de março.

Para a turma do Pré, no primeiro semestre, as atividades de casa 
serão enviadas todas as terças e quintas-feiras. 

A partir do 2º semestre serão de segunda a quinta-feira.
Do 1º ao 5º ano serão enviadas diariamente, devendo ser apre-

sentadas à educadora no dia posterior, ou nos dias das disciplinas                              
solicitadas. 

Contamos com a colaboração dos Senhores Pais/responsáveis na 
orientação e incentivo deste trabalho.

TRABALHOS: Todos os trabalhos terão um roteiro para o desenvol-
vimento do mesmo. Trabalhos em grupo serão desenvolvidos em sala 
de aula, orientados pela educadora. A não entrega do trabalho na data 
determinada implicará na perda de nota. Não serão aceitos os traba-
lhos entregues na recepção.

ORIENTAÇÃO NA TAREFA DE CASA E PESQUISA:
Ressaltar a necessidade de apresentar sempre em dia as tarefas e 

os trabalhos. 
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A biblioteca está aberta para toda a comunidade e tem caráter es-
sencial em nossa prática pedagógica. Seu acervo conta com mais de 
21 mil livros cadastrados, dos mais diversos gêneros, além dos periódi-
cos (jornais e revistas) de grande circulação.

O Colégio Passionista São Paulo da Cruz realiza um trabalho de 
incentivo à leitura. Sendo assim, semanalmente, os educandos visitam 
a biblioteca e retiram um livro para ser lido em conjunto com a família e 
devolvido na próxima aula de biblioteca.

A pontualidade na entrega do livro e o incentivo da família à 
leitura são indispensáveis. (A não entrega do livro na data marcada im-
plicará em multa diária.)

A família e o educando podem solicitar 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.

20. Biblioteca

19. Saídas Culturais e 
Leitura dos Paradidáticos

São atividades complementares que fazem parte da construção do 
conhecimento e de suma importância para a compreensão do conteúdo 
desenvolvido em sala. Desta forma, são definidas mediante o planeja-
mento e necessidades de complementação dos conteúdos trabalhados.

21. Dia do Brinquedo

Sabendo que o “brincar” é essencial na construção da personali-
dade da criança, e passaporte para a felicidade, realizamos às sextas- 
feiras o Dia do Brinquedo com o intuito de desenvolver a socialização, 
criatividade, partilha e amizade.
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Deverá ser enviado somente (01) um brinquedo simples e identifica-
do com o nome.

Não serão permitidos brinquedos como: maquiagens, perfumes, ta-
blets, celulares, vídeogames e outros como armas e espadas. Bolas 
não deverão ser enviadas, pois o Colégio disponibiliza este brinquedo.

 Solicitamos aos pais que enviem brinquedos adequados à faixa etá-
ria e respeitem a quantidade explicitada, tendo em vista o transporte 
pelos educandos e o aumento da possibilidade de ocorrer perda.

O brinquedo é de responsabilidade do educando. 
Não nos responsabilizamos por danos ou perdas.

Com o intuíto de estimular uma alimentação saudável, os educados 
do Maternal I ao Pré deverão trazer, semanalmente, uma fruta (dia a ser 
especificado pela educadora). Esta fruta não será consumida no horário 
do lanche e sim em um momento especial. Desta forma, é importante 
que não seja esquecida e deverá vir pronta para o consumo. 

22. Dia da Fruta - Educação Infantil

23. 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 siste-
ma educacional e administrativo. Sua colaboração deverá manifestar-se em es-
pecial: pelo comparecimento ao Colégio a pedido da Direção, dos Educadores,                 
Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional ou Coordenação Administrati-
va para tratar da situação do educando sob sua responsabilidade; pela participa-
ção ativa em grupos de estudos, Escola de Pais,  palestras para pais, equipes de 
cooperação em atividades extracurriculares, quando solicitados;
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pelo esclarecimento dos educandos quanto à necessidade de respeito ao tra-
balho, aos horários, aos educadores e às exigências disciplinares do colégio;

pela atitude de afirmação e de otimismo frente à vida em geral, criando am-
biente edificante para os jovens, cuja educação está sob sua responsabilidade;

pelas formas de comunicação entre o Colégio e a Família, sendo elas: Circula-
res – 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
Reunião com pais e educadores conforme calendário escolar.

Conferir e organizar os materiais e pertences do educando e em caso de ob-
jetos estranhos, ou que não pertença ao filho, encaminhá-los imediatamente ao 
Colégio.

Cabe aos senhores pais, preservar a imagem dos filhos, educadores e da Ins-
tituição frente às mídias sociais, levando em conta os pressupostos legais, a moral 
e a ética e não utilizar grupos de whatsapp para combinar ou alterar regras pré 
estabelecidas pelo Colégio, prezando o bem andamento da rotina escolar.

Grande parte do sucesso nos estudos é decorrente da existência de hábi-
tos 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. 

24. Orientações de Estudo
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25. Dicas de Como Estudar - EI e EFI

Anote compromissos escolares como 

as provas e entrega de trabalhos.
1

Dedique-se aos estudos com 

responsabilidade.
5

Não acumule trabalhos e 

exercícios.
6

Reserve um tempo diário para as

atividades de lazer que você

mais gosta.

7

2

3

4

Tenha em mãos os horários das 

diariamente os 

disciplina.

Não estude apenas na véspera das 

Aproveite o tempo dentro 

Não entendeu? Pergunte ao 

educador! Peça ajuda também 

aos colegas de sala.

provas!
e fora da sala de aula.

aulas e confira

materiais necessários de cada

Fonte: Educação.sp.gov



24

26. Cronograma Anual 2020

Janeiro

* Sujeito a alteração

01 
02 a 17 

04 a 13 

06 a 08 

09 e 20

10 e 12

13 a 24

20 a 24

24 e 2607

25
27

Confraternização Universal

Recesso Escolar

Retorno Recep, Secr e Tes.

Planejamento

Avaliação Mensal

Sorfesta

Avaliação Substitutiva

Aniversário de SP

Início do Ano Letivo e 1º Tri

Simulado

Semana Pedagógica

Recesso Educandos

Paixão de Cristo/ Páscoa

Av. Trimestral

Tiradentes

Av. Substitutiva

Cons. de Classe

12
15

25

Encontro de Pais - FII e EM

Festa da Família

Recesso Educandos

Carnaval

Fevereiro

Março Abril

14
16

04

21
27
30
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* Sujeito a alteração

CALENDÁRIO 2020

01 
04

23

06
11
12

20

26
29

09
29

15
22
24
28
31

06 e 09

15 a 23

24 a 26

29/06 a
28/07

Dia do Trabalhador

Início do 2º Trimestre

Atendimento aos pais

Fórum de Profissões

Férias

Revol. Constitucionalista

Retorno das aulas

Festa Junina

Corpus Christi

Recesso

Avaliação Mensal

Simulado

Interclasses

Avaliação Substitutiva

Início das Férias

Avaliação Trimestral

27ª Romaria

Judopassio

Avaliação Substitutiva

Chá dos Avós

Conselho de Classe

Maio Junho

Julho Agosto
12 a 21
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CALENDÁRIO 2020

01
07

10
12

15
21
26
31

02
15

20
30

02

05
07

17
18
25

09 e 12
14 a 23

03 e 04

08 a 16

19 e 26

16 a 27

Início do 3º Trimestre

Independência do Brasil

Atendimento aos Pais

Viver, Sonhar e Sorrir

Nossa Senhora Aparecida

Avaliação Mensal

Dia do Educador (antec. p/ 13)

Missa de São Paulo da Cruz

Avaliação Substitutiva

Simulado

Projetos

Finados

Proclamação da República

Avaliação Trimestral

Consciência Negra

Avaliação Substitutiva

Conselho de Classe

Interclasses

Encerramento EI
Resultado Anual

Exame Final

Conselho de Classe

Resultado Final
Natal

Setembro Outubro

Novembro Dezembro

* Sujeito a alteração



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

27. Calendário Anual 20202020

DL -19



Campanha da fraternidade

2020

Tema: “Fraternidade e vida: dom e compromisso”

Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)”


