
 
 

 

 Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade 

Instituto São José 

                              “Educar-se para servir”  
 

“É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais”. 
                                                                                                                                    Coelho Neto 

 

 

 

 

 

Senhores responsáveis, 

É com muita alegria que iniciamos mais um ano letivo na busca da construção do conhecimento e 

reafirmamos o nosso compromisso em oferecer uma educação de qualidade. Desejamos que 2018 seja um 

ano de grandes conquistas, aprendizagens e realizações.  

Para uma melhor organização da rotina escolar destacamos algumas normas que deverão ser 

seguidas ao longo do ano letivo: 

Pontualidade aos horários de entrada e saída 

Ensino fundamental II  - Matutino das 7h30min às 12h e Vespertino das 13h30min às 18h. 

 

Uso obrigatório do uniforme escolar para frequentar as dependências da escola em horário normal e em 

horário oposto ao período de aula do aluno.  

(camiseta branca ou azul-marinho com manga e com emblema do colégio, agasalho azul-marinho com emblema do 

colégio, calça comprida azul-marinho com emblema do colégio, meias brancas e tênis preto).  

Pontualidade após horário de intervalo. 

Uso de aparelho eletrônico em sala de aula – é vedado ao aluno utilizar ou manusear qualquer tipo de 

aparelho eletrônico em sala de aula. 

Uso da internet  - A Internet como instrumento de aquisição de conhecimento e de comunicação é um 

recurso valioso e indispensável para dar suporte ao processo de ensino – aprendizagem e nesse sentido o 

Instituto São José incentiva a utilização desse meio de informação, porém se for usado de forma indevida 

serão aplicadas as sanções cabíveis de acordo com o Regimento Interno. 

Assiduidade às aulas – Procurar não faltar às aulas para não ficar prejudicado em relação aos conteúdos. 

As avaliações em 2ª chamada deverão ser requeridas nos serviços pedagógicos até 72 horas após a 

realização da primeira chamada e serão aplicadas mediante apresentação de atestado e médico e pagamento 

de taxa na Tesouraria, no valor de R$25.00. (Evitar realizar avaliações em 2ª chamada, devido ao acúmulo de 

conteúdos). 

Tarefa de casa – É importante estabelecer horário diário para a aquisição do hábito de estudo, bem como 

cumprir com todas as atividades propostas. Caso o aluno deixe de fazer as tarefas de casa, os responsáveis 

serão avisados mediante comunicado na agenda escolar. 

 



 
 

Aspecto comportamental: disciplina x indisciplina e desenvolvimento cognitivo – O Serviço de 

Orientação educacional proporciona condições para o desenvolvimento integral e harmônico do educando 

promovendo o seu ajustamento à escola por meio de intervenções: atendimento individualizado e 

orientação em relação à área pedagógica e emocional; registro do processo de vida escolar do aluno; 

atendimento individual aos pais para prestar-lhes esclarecimentos sobre o desempenho do filho; 

encaminhar alunos a especialistas, quando se fizer necessário; registrar as atividades desenvolvidas pelo 

Serviço de Orientação Educacional. 

Realização de trabalhos em grupos – Ensino fundamental II - a escola não permite a realização de 

trabalhos em grupos fora do horário disponibilizado pelo professor em sala de aula. (em caso de extrema 

necessidade o professor agendará no Serviço de orientação educacional a presença de determinados grupos 

no horário oposto, mas mediante autorização assinada pelos responsáveis). Destacamos que os trabalhos 

serão desenvolvidos em sala de aula, no horário do professor, para um melhor acompanhamento e 

avaliação. 

A avaliação de desempenho – Os resultados são registrados ao final de cada bimestre, ao longo do ano 

letivo, e expresso por meio de pontos cumulativos obedecendo a seguinte escala:  

1º bimestre – 25 pontos 

2º bimestre – 50 pontos 

3º bimestre – 75 pontos 

4º bimestre – 100 pontos 

 No mês de julho a escola programa recuperação semestral para os alunos que não conseguiram o 

mínimo de 30 pontos nos dois bimestres e os pais serão informados da programação para enviar a escola o 

ciente do processo de recuperação.  

Valores dos instrumentos utilizados para estabelecer a média do bimestre: 

Teste interdisciplinar: 8,0 pontos 

Prova bimestral: 10,0 pontos. 

Trabalhos/ outros instrumentos de avaliação: 7,0 pontos  

A nota do bimestre é composta pelo somatório dos instrumentos avaliativos desenvolvidos ao longo 

de cada bimestre. 

O somatório dos valores das avaliações bimestrais, ao final do ano, deverá ser de no máximo 100 e no 

mínimo 60 pontos. 

Atendimento aos pais – Informamos que o 1º Encontro de pais e professores será realizado no dia 19 

de abril. Em caso de necessidade, os professores estarão disponíveis para atendimento aos pais nos 

horários de coordenação que deverá será realizado mediante agendamento prévio por meio do telefone  

(61) 3487 5258. Para maiores esclarecimentos estamos à disposição. 

 

 

Atenciosamente, 

Diretora Madre Ana Fernandes 

Nathalie Marques - Coordenadora pedagógica 


