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   Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade 

Instituto São José 

                              “Educar-se para servir”  
 

1º Informativo – Ensino Médio – 2018 
 

 

Senhores pais ou responsáveis, 
 

Planejamos um ano muito especial, com fortalecimento das práticas de formação acadêmica, investindo 

sempre no melhor para os alunos. Nosso maior objetivo é oferecer todas as condições para o desenvolvimento pleno 

de cada um de nossos estudantes. 

Seguem informações para que conheçam a rotina escolar de seus filhos e que sejam bem atendidos em 

casos de necessidade.  
 

Pontualidade aos horários de entrada e saída  

Ensino médio – Matutino – 7h às 13h10min                     

 Caso haja necessidade de levar o(a) filho(a) no decorrer das aulas, solicite à recepção da escola através do 

telefone (61) 3487-5258 a qual fará o encaminhamento à coordenação. 

 

Uniforme escolar: de uso obrigatório 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, agasalho azul-marinho e calça comprida azul-marinho todos deverão 

apresentar o emblema do colégio, meias brancas e tênis preto).  
 

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

de aula, o uso só será permitido para a realização de atividades escolares coordenadas pelos professores. 

 (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. 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 – O aluno deverá evitar 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 médico e pagamento de taxa na tesouraria. 

(evitar realizar avaliações em 2ª chamada, devido ao acúmulo de conteúdos). 
 

Estudos em 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 (SOE) proporciona condições para o desenvolvimento integral e harmônico do educando, promovendo o 

seu ajustamento à escola por meio de intervenções como: atendimento individualizado e orientação em relação à área 

pedagógica e emocional; registro na agenda do processo de desenvolvimento escolar do aluno; atendimento 

individual aos pais para prestar-lhes esclarecimentos sobre o desempenho do(a) filho(a); encaminhar alunos a 

especialistas, quando se fizer necessário.  
 

Realização de trabalhos e/ou estudos em grupos – A realização de trabalhos ou estudos será combinada 

previamente com Coordenação/ Orientação Educacional, no contraturno (terça-feira e quinta-feira). 
 

A avaliação de desempenho – Os resultados serão registrados ao final de cada bimestre ao longo do ano letivo. 

Cada bimestre terá o valor de 25,0 pontos com média 15,0 (60%) totalizando ao final do 4º bimestre 100,0 pontos.  
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Recuperação semestral – No mês de julho a escola programa recuperação semestral para os alunos que não 

conseguiram o mínimo de 30,0 pontos nos dois bimestres. A intenção pedagógica desse processo é ampliar as 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. Os alunos deverão comparecer no período previsto para 

tomarem conhecimento dos componentes curriculares a recuperar.  

As provas serão na primeira semana de agosto, sempre no contraturno. Ressaltamos que a recuperação semestral é 

uma oportunidade a mais oferecida pela escola para o aluno melhorar seu rendimento. 
  

Valores dos instrumentos utilizados para estabelecer a média do bimestre: 

Teste (por áreas de conhecimento): 8,0 pontos 

Prova bimestral: 10,0 pontos. 

Trabalhos/ outros instrumentos de avaliação: 7,0 pontos  

Total = 25,0 pontos 
 

Observações importantes. 

 Língua Portuguesa tem valor diferenciado, pois se subdivide em Gramática e Literatura.  

 Redação terá avaliação individualizada com nota separada. 

 Matemática está dividida em Matemática I e Matemática  II, com notas individuais. 

 O componente curricular, Atualidades, foi acrescido ao currículo deste ano. 

 A nota final de cada bimestre é composta pelo somatório dos instrumentos avaliativos desenvolvidos ao longo 

de cada bimestre. 
 

Atendimento aos pais – Informamos que o 1º  Encontro de pais e professores será realizado no mês abril. Em caso 

de necessidade, os professores estarão disponíveis para atendimento aos pais nos horários de coordenação e será 

realizado mediante agendamento prévio por meio do telefone (61) 3487 5258.  
 

Cronograma das atividades e acontecimentos do 1º bimestre 

Janeiro  

24 de janeiro – Início do Ano letivo. 

 

Fevereiro 

12 – Recesso escolar  

13 – Carnaval  

14 – Quarta-feira de Cinzas.  (Início da Quaresma) 

19 – Momento Cívico – Tema a Campanha da Fraternidade 2018: Fraternidade e superação da violência, tendo 

como lema Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8). 

27 – Teste de Linguagens Códigos e suas Tecnologias. 

28 – Teste Ciências da Natureza / Ciências Humanas e suas Tecnologias  

 

Março 

01 – Teste Ciências Humanas/ Matemática e suas Tecnologias  
08 – Dia Internacional da Mulher. 

19 – Dia de São José – Momento Cívico – Homenagem ao santo padroeiro do Instituto São José 

29 – Recesso escolar. 

30 – Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo.  

 

Abril 

1º – Páscoa. 

03 a 09 – Semana das Avaliações bimestrais. 

13 – Encerramento do 1º Bimestre. 

19 – Reunião de Pais e Mestres – 1º bimestre 
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Informações Importantes: 

  

 Atestado médico – As práticas esportivas serão realizadas somente mediante apresentação do atestado de 

aptidão física, que foi solicitado no ato da matrícula. Desta forma, o aluno que estiver sem o atestado ficará 

afastado das aulas práticas. Último prazo para entrega: Dia 19 de fevereiro, segunda-feira. 

 Faltas justificadas – O aluno que apresentar problema de saúde nos dias de provas deverá procurar o Serviço 

de Orientação, com atestado médico e solicitar o requerimento da prova de 2ª chamada, no prazo de 72 horas. 

(Custo por avaliação R$ 25,00 vinte e cinco reais). 

 Caso haja necessidade de fazer prova de 2ª chamada, o aluno deverá ficar atento quanto aos dias e horários das 

avaliações. Não haverá avaliação de 3ª chamada. (O aluno que perder a avaliação de 2ª chamada ficará sem a nota 

correspondente). 

 Avaliações  

 Caso haja necessidade de fazer prova de 2ª chamada, o aluno deverá ficar atento quanto aos dias e horários das 

avaliações. Não haverá avaliação de 3ª chamada. (O aluno que perder a avaliação de 2ª chamada ficará sem a nota 

correspondente). 

 Nos dias das avaliações, os alunos do Ensino Médio serão liberados a partir das 12h20min facilitando assim a 

permanência, em sala de aula, exclusivamente, dos alunos que não terminaram a avaliação até o final do 6º 

horário. 

 

Certos dessa parceria e interação, desejamos a todos um ano letivo de muito crescimento e sucesso! 

 

Atenciosamente, 

Diretora Madre Ana Fernandes  
Equipe pedagógica: Lucinda e Sônia Regina  
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