
REUNIÃO DE PAIS 

INÍCIO DO ANO LETIVO

- 2018 -



DIA: 03/02/2018 (SÁBADO) 

08H ÀS 09H.

Local: Acolhida e Apresentação dos professores – Pátio externo

Espiritualidade: Em sala de aula – profº Regente

6º A, B e C – Salão São José.

A partir do 7º ano ao EM nas respectivas salas de aula, conforme

ensalamento.



INÍCIO DAS AULAS
Dia 06/02/2018 (terça-feira): horário normal

7h20min às 11h50min – 6º ao 9º ano

7h20min às 12h40min – Ensino Médio e nas 3ª feiras

(contraturno) – 13h40min às 17h20min



PAUTA DA 1ª REUNIÃO DE PAIS 

PROFESSORES REGENTES

Mensagem de acolhida: oração e/ou mensagem.

Apresentação pessoal: Formação acadêmica e experiência

profissional. Demais professores e as Coordenações encontram-se

à disposição.



METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia, segundo a Pedagogia Progressista, é

problematizadora, questionadora e construtora de relações do ser

humano com seus semelhantes e com seu meio. Tem como ponto

principal estimular o estudante para que realize suas descobertas

pessoais e científicas, organize o seu pensamento, estabelecendo

relações entre os conhecimentos que já possui e os novos

construídos com a implementação de ações concretas e de

conteúdos conceituais em cada disciplina.



Material didático – LIDI Livro Interativo Digital; salas de aula com

telas interativas; forma de correção das atividades quanto à

ortografia em todas as disciplinas, cada 3 (três) erros desconto

de 1 (um) décimo (exceto nas disciplinas de Português, ORL e

PT). Para estudantes com laudos de Disgrafia, essa regra não se

aplica. Impressão de trabalhos e/ou qualquer tipo de xerox

deverá ser realizado no contraturno (não será permitido durante o

período de aula). Contrato Didático realizado nos 1º dias de aula

com os estudantes.



SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Diagnóstica, cumulativa e formativa com utilização de diferentes

instrumentos avaliativos realizados conforme agendamento pré-

estabelecido e/ou feitos via agenda. Notas atribuídas na escala de

zero a 100, sendo a média mínima de 60 pontos trimestrais,

perfazendo um total de 180 pontos anuais; provões 6º ao 9º anos

e Simulados EM.

Pais e/ou responsáveis devem assinar todas as provas, pois as

mesmas, deverão retornar ao professor. Os pais devem

acompanhar diariamente na Agenda e/ou site do Colégio as

Tarefas de Casa. Acompanhamento personalizado do estudante

por meio da FICHA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA, desempenho do

processo nota de zero a cem (0-100 pontos).



SISTEMA DE RECUPERAÇÃO PARALELA 

LEI 9394/96

Português e Matemática (6º ao 9º), para o EM incluir-se-á Física e

Biologia, no contraturno, mediante convocação.

OFICINAS PEDAGÓGICAS
Com o objetivo de melhor o desempenho pedagógico do

estudante, o colégio oferta durante o 1º e 2º semestre, as Oficinas

de Matemática Básica e Redação, realizadas no contraturno, por

adesão.



PROVA DE 2ª CHAMADA
Os pais ou responsáveis deverão comunicar o Colégio sobre a

ausência do (a) filho (a) e apresentar Atestado Médico ou

justificativa da falta. Solicitar no prazo de até 48 horas, após o

retorno do estudante, na Orientação Educacional e Tesouraria.

Haverá um calendário fixo para a realização das provas. Taxa de R$

40,00 para solicitação de prova, quando não houver atestado.

Atentar para os Calendários de Provões e Simulados, datas previstas

antecipadamente.

Pais e/ou responsáveis deverão agendar horário com a Orientação

Educacional para entrevista e apresentar laudo, conforme previsto no

PPP e Regimento Escolar do Colégio até 26/02/2018, para que o

estudante possa ser assistido de forma flexibilizada.



ORIENTAÇÕES QUANTO AO USO E 

CONSERVAÇÃO 

DO MATERIAL ESCOLAR

De acordo com os compromissos previstos para o dia: cadernos,

livros, agendas, trabalhos, objetos pessoais, uniforme e outros,

devidamente identificados; prazo para a tolerância do material e

uniforme completo (para estudantes novos no Colégio) até

26/02/2018. A partir desta data os professores farão os devidos

registros e comunicados aos pais.



OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS REGIMENTAIS 

DA INSTITUIÇÃO
Entrada (pela rampa), fila (por turma),Oração (diária) e Hora Cívica

(semanal, na sexta-feira - Lei Estadual); Obrigatoriedade do uso de

uniforme, inclusive no contraturno, devendo ser identificado; Uso

obrigatório e diário da Agenda Escolar (pais e/ou responsáveis

devem manter dados atualizados na agenda e informar à

secretaria quando houver alguma mudança); uso da agenda, pois

é instrumento de comunicação família e escola, além de

agendamento por telefone e/ou contato por e-mail com as

Coordenações; função dos pais; vistar a agenda dos filhos com regularidade.



Fica proibido o uso de objetos eletrônicos; o uso do celular no colégio
(durante a aula manter desligado), conforme a Lei 18.118/14. Quando
recolhidos por uso inadequado, professor encaminha para a Orientação
Educacional e a família deverá retirar o mesmo, às quartas-feiras.

A Instituição não se responsabiliza por danos ou perdas de material e/ou
objetos pessoais. Proibido uso de boné, capuz, fones de ouvido, caixas de
som e consumo de alimentos/guloseimas em sala. Proibido namoro ou
contato físico que caracterize intimidade. Proibido qualquer consumo de
refrigerantes, bebidas alcoólicas e energéticos. Para evitar saídas
constantes de sala, fazer uso de garrafa (transparente) individual para
tomar água.

O colégio dispõe de um circuito interno de câmeras de segurança, nas
salas de aula, corredores, pátios e recepção. Ressaltamos que é
terminantemente proibido fotografar, gravar áudio ou vídeo de colegas,
ofender moralmente, funcionários professores e a Instituição de Ensino,
assim como armazenar, compartilhar ou divulgar conteúdo impróprio em
redes sociais, sob pena de responder judicialmente. O uso de qualquer tipo
de “cola” durante as provas, o estudante perderá a oportunidade em dar
andamento e/ou refazê-la.



CANTINA
Terceirizada pela Empresa Oliveiras. Na primeira semana, enviará cardápio e

preços. Nas terças-feiras, será servido almoço de acordo com Cardápio

mensal. É proibido o consumo de refrigerante dentro do colégio.

Pais e/ou responsáveis deverão acompanhar permanentemente seus filhos;

fazer-se presente no colégio sempre que solicitado. As tarefas de casa serão

diariamente registradas na agenda do estudante e também estarão

disponível no site do colégio a partir das 15h.

É importante o acompanhamento efetivo do CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DOS ESTUDANTES, o qual será entregue na 1ª semana de aula e

disponibilizado no site do colégio. Trabalhos escolares, quando solicitados em

grupo, serão realizados no período de aula, sob a orientação do professor.

Para realizar trabalhos no contraturno na Biblioteca, o estudante deverá

agendar horário na Orientação Educacional com um dia de antecedência.

Visualizar o SITE DO COLÉGIO. Contamos com o incentivo dos pais para que

seus filhos sejam bons estudantes, que valorizem o aprendizado e respeitem

o ambiente escolar.



Orientação Educacional, Coordenação Pedagógica, Psicologia

Escolar, Psicopedagogia, Pastoral Escolar, Assistente Social,

Nutricionista e Serviço de Inspeção Escolar (SIS).

ATENDIMENTO MÉDICO
Todo medicamento somente será ministrado mediante receita

médica e com solicitação via agenda. É dever dos pais informar a

Orientação Educacional sobre problemas de saúde: alergias e

tratamento médico em andamento. O colégio conta com o serviço

de Unidade Móvel de Saúde PLUS SANTÉ.



Será enviado um calendário pré-definido das atividades

pedagógicas e culturais.

EDUCAÇÃO FÍSICA
O estudante deverá apresentar Atestado Médico aos professores

de Educação Física até dia 05/03/2018, atestando que está

apto à prática esportiva.

Coordenação Pedagógica – Orientação Educacional

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS 
O Colégio só libera o estudante para saídas mediante

autorização escrita assinada pelos responsáveis na Agenda.

Não serão liberados estudantes com solicitação via telefone.



TEMA DA CF 2018 

TEMA: “FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO 

DA VIOLÊNCIA” E O LEMA “EM CRISTO 

SOMOS TODOS IRMÃOS” (MT 23, 8).



CONTATO COM AS COORDENAÇÕES

Ana Maria C. Pimenta – Orientadora Educacional

anamaria@colegiovsjose.com.br

3355-2200

Simone  R. Pucovski Gianesini – Coordenadora Pedagógica

simone@colegiovsjose.com.br

3355-2200

mailto:anamaria@colegiovsjose.com.br
mailto:simone@colegiovsjose.com.br


EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

Rua Pe. José Joaquim Goral, 182

Abranches – Curitiba – PR

Fone: (41) 3355-2200

E-mail: saojose@colegiovsjose.com.br

Website: http://www.colegiovsjose.com.br

Educação Vicentina: um Projeto de Vida!


