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Programa Filosófico-Pedagógico: Introdução 

 

 

O que entendemos por COMUNIDADE DA ESCOLA: Compreende todas as pessoas que participam da vida 

escolar: educadores, educandos, diretores, pais e demais colaboradores da escola. 

O que entendemos por ESCOLA DE QUALIDADE: É a Escola que oferece a educação integral do ser humano, 

envolvendo os aspectos físicos, afetivos, intelectivos e espiritual. Uma Escola de Qualidade somente será 

possível com a participação real de todos os membros de sua Comunidade. 

 

 

 

 

 

 

Somos Seres Espirituais em Evolução 

“Desse modo, preparar um ambiente adequado, onde se vai desenrolar o processo pedagógico, incluindo 

elementos da natureza e zelando pelo seu planejamento estético é o primeiro passo para uma educação do 

espírito, favorecendo a sua harmonia interna e predispondo-o ao desabrochar das virtudes morais.” Dora 

Incontri 
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“O problema da estética, geralmente considerado em segundo plano, negligenciado pelos estudiosos do comportamento 

humano, é o segundo em importância, depois da ideia de Deus, na estrutura da consciência. É um arquétipo espiritual da 

espécie humana, que atrai o homem para a transcendência e particularmente para a sua integração 

consciencial.” Herculano Pires 

IMPLICAÇÕES DAS ATITUDES NO AMBIENTE FÍSICO: 

a) Salas de aula organizadas, móveis e carteiras nos lugares adequados: depois das atividades, a 

equipe (os educandos e educadores) devem restabelecer a harmonia. 

b) Lixo no lugar certo, separado, respeitando-se os princípios naturais de reciclagem e 

reaproveitamento de resíduos. 

c) Pisos e paredes limpas e higienizadas, com tapetes para limpeza dos pés, prevenindo-se a 

sujeira.  

d) Banheiros bem cuidados, com disponibilidade de completa de todo material de higiene e toalhas,  

e) Móveis bem cuidados, limpos e sem defeitos importantes, sem rasuras. 

f) Ambientes bem arejados e iluminados, possibilitando visão e a respiração naturais. 

g) Beleza e estética, sem excessos e exageros, mas com simplicidade, nos espaços, nos móveis e nos objetos. 

h) Economia de energia elétrica e de água, em harmonia com a natureza. 

i) Rotina de lavar as mãos antes das refeições, com disponibilidade de lavatórios adequados ao lado do refeitório. 

j) Rotina de inspeção das salas e demais ambientes, sempre após o uso, apagando-se luzes, fechando as janelas e 

recolhendo o lixo.  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 Ordem 

 Disciplina 

 Organização 

 Higiene 

 Limpeza 

 Estética 

1) Tirou do lugar, DEVOLVE. 

2) Sujou, LIMPA. 

3) Danificou, REPARA. 

4) Acendeu, APAGA. 

5) Ligou, DESLIGA. 

6) Abriu, FECHA. 

Descartou, RECICLA 

AMBIENTE FÍSICO DA ESCOLA 

 Deve refletir uma mensagem de ordem e beleza. 

Todos devem exemplificar: 

NA ESCOLA E NO LAR. 
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Nossas sentimentos e desejos são projetados no ambiente exterior que vivemos, portanto a harmonia de nosso ambiente 

emocional pessoal (íntimo) deve ser cuidadosamente observada. Sentimentos harmoniosos resultam em ações harmoniosas. 

Positividade gera positividade. O pensamento é fonte criadora de todas as realizações humanas. Pensar corretamente resulta 

criações harmoniosas. Criar um ambiente feliz, alegre, harmonioso, onde se respire verdade e afetividade é fundamental para 

a adaptação e desenvolvimento do educando.  

IMPLICAÇÕES DAS ATITUDES NO AMBIENTE EMOCIONAL: 

a) Atitudes harmoniosas, sem alterações da altura da voz, sem gestos agressivos, sem palavras grosseiras e obscenas. 

b) Comportamento conciliador, sem atitudes confrontadoras, ameaçadoras e desafiadoras. 

c) Entendimento fraterno, sem chantagens e pressões emocionais. 

d) Diálogo fraterno, saber escutar: com escuta atenta, percepção do outro, sem o silêncio que isola e exclui. 

e) Regras de condutas éticas e de respeito às diferenças, sem posturas preconceituosas e machistas.  

f) Uso da PACIÊNCIA diante das situações de conflito e das barreiras que possam impedir a realização de nossos desejos. 

g) Uso do RESPEITO mesmo diante daqueles que nos são hierarquicamente inferiores. 

h) Uso da COMPREENSÃO respeitando-se as limitações e diferenças individuais, esclarecendo constantemente os conflitos 

pessoais e as dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Se se alterar as emoções, ACALME-SE.  

2) Se faltar com o respeito, PEÇA PERDÃO. 

3) Se não cumprir com o dever, SE JUSTIFIQUE. 

4) Se se ofender, PERDOE. 

5) Se errar, REPARE. 

6) Se mentir, CONFESSE. 

7) Se entristecer, SORRIA.  

AMBIENTE EMOCIONAL DA ESCOLA 

Deve refletir nossos sentimentos mais nobres. 

“À medida que a criança cresce 

e se desenvolve no convívio 

familiar, ela reproduz ou copia 

tudo o que vê, ouve e observa. 

Os adultos servem de padrões, 

quer dizer, são modelos e 

exemplos.” Hammed 
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Somos feitos da mesma substância da divindade, e herdamos os potenciais criativos do Criador do Universo, Nosso Pai. Como 

seres espirituais, possuímos senso moral e valores éticos, sensibilidade e estética, livre arbítrio e autoconsciência, que se 

desenvolvem pelas experiências da vida, o que chamamos de evolução. E a educação é o mecanismo fundamental da evolução. 

“A questão é como engajar a vontade moral do ser desde a fase infantil neste processo educativo – evolutivo.  

Pestalozzi afirma que o acesso a essa vontade profunda do ser, a possibilidade de tocar a divindade íntima do homem 

está no AMOR, que ele chama de “força elementar da moralidade”. Uma vez ativado esse impulso fundamental, ele 

passa a reger um desenvolvimento harmonioso e espontâneo, em que não faltam o esforço do sujeito e o empenho do 

educador, mas que dá a partir do interior da criança, de forma natural e não-coercitiva.” Incontri 

 

IMPLICAÇÕES DAS ATITUDES NO AMBIENTE ESPIRITUAL: 

1) ‘O ETERNO FUNDAMENTO DA EDUCAÇÃO É O AMOR’  Pestalozzi. 

2) EDUCAÇÃO SIGNIFICA DIÁLOGO: saber ouvir e saber falar, o direito de ser ouvido e o dever de escutar. 

3) A EDUCAÇÃO É SEMPRE UM PROCESSO DE AUTO-EDUCAÇÃO.  

“Ou o educando se auto-educa ou não aprende nada. Se aprendendo não se realiza por própria disposição auto-educativa, 

não há educação segura”. Miguel H. Figueroa 

“O método é essencialmente positivo (...), ativar e fazer a criança conceber a si mesma não é limitar a partir do exterior, 

mas fazer crescer a partir do interior. O método não tende a um impedimento negativo do mal, mas a uma vivificação positiva 

do bem. Ele trabalha contra a fraqueza, pelo acréscimo da força realmente existente; contra o erro, pelo desenvolvimento 

dos germens inatos da verdade; contra a sensualidade, nutrindo e fortificando o espírito...´Pestalozzi 

 

4) PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO como instrumento natural de correção de comportamentos impróprios. 

 “Para conduzir o educando a atingir níveis de comportamento mais nobres, dignos e virtuosos, vencendo tendências 

negativas do seu passado espiritual e evitando conscientemente atitudes antiéticas e antissociais, propõe-se o 

Princípio da Reparação: O aluno reconheceria a falta cometida e consertaria o dano causado” Incontri 

5) PRINCÍCPIO DO DEVER.  

“O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O dever é a 

lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. (...) Na ordem dos 

sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do 

coração. (...) O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. (...) Fielmente observado, o dever do coração 

eleva o homem; como determina-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia, para 

AMBIENTE ESPIRITUAL DA ESCOLA 

 Deve refletir as aspirações superiores da alma 

humana. 
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cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo; acaba no 

limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. 

O dever é o resumo prático de todas as especulações morais; é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta; 

é austero e brando; (...) O dever é o mais belo laurel da razão; descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem 

de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a Humanidade não pode subtrair-se, mas porque 

confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento.” Lázaro, ESSE. 

6) PRÁTICA DA REFORMA ÍNTIMA: analisar o próprio comportamento e, com sinceridade e honestidade, fazer 

mudanças para melhor.  

7) HÁBITO DA ORAÇÃO, como recurso de gratidão e busca de auxílio em Deus, nosso Pai Celestial. 

8) HÁBITO DO PERDÃO, perdão dos próprios erros e perdão dos erros daqueles que nos ofendem. O perdão é um 

instrumento muito importante que engrandece a alma de quem o pratica. 

9) HONESTIDADE E SINCERIDADE nas palavras, nos sentimentos e nas atitudes, com relação a si mesmo e com relação 

aos outros.  

10) POTENCIAIS CRIATIVOS DO EDUCANDO, identificar, aceitar e desenvolver os recursos internos. 

“A palavra educação, que vem do latim educare, significa tirar de dentro para fora. Renovar é extrair da alma os valores 

divinos que recebemos quando fomos criados.(...) 

Educação é disciplina com consentimento íntimo, fruto de um acordo conosco celebrado em harmonia, bem distante dos 

quadros torturantes de neurose e severidade consigo.” Ermance Dufaux 

11) CULTO DO EVANGELHO NO LAR – Como fazer:  

a) Escolher um dia da semana que seja mais fácil para todos. Pode ser qualquer horário. 

b) Reunir a família em torno de uma mesa ou no sofá da sala, no horário determinado, 

 buscando manter o silêncio e a harmonia, desligando-se aparelhos de som e TV. 

c) Separar um jarro com água limpa e colocar em cima da mesa ou em algum móvel 

 próximo. 

d) Entre os presentes, escolher um para fazer uma ORAÇÃO INICIAL: utilizando-se 

 de palavras simples, mas sinceras. 

e) Após a oração inicial, fazer a LEITURA DO EVANGELHO DE JESUS, que pode ser a Bíblia ou qualquer outro livro 

semelhante, no máximo 5 à 8 minutos. 

f) Após a leitura, os presentes podem fazer COMENTÁRIOS EVANGÉLICOS, mediante um diálogo fraterno e 

harmonioso, no máximo 10-15 minutos. 

g) Após os comentários, fazer a ORAÇÃO FINAL, agradecendo e pedindo a proteção para o lar, para o local de 

trabalho, para a Escola, para as pessoas enfermas e necessitadas, para toda a humanidade e pedir as benções para 

a água. 

h) Após a prece final, cada um dos presentes fazem uso de uma pequena quantidade de água, e o culto está encerrado. 
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“Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A pronúncia do mundo, com que os homens o recriam 

permanentemente, não pode ser um ato arrogante. 

“Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros “isto”, 

em que não reconheço outros eu? 

“A autossuficiência é incompatível com o diálogo. 

Sem o diálogo, não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação.” Freire 

 

Nos comunicamos errado quando falamos um significado e expressamos outro significado. Ou seja, falamos alguma coisa, 

querendo dizer outra, ou escondendo um outro desejo ou interesse pessoal. 

As causas mais comuns da comunicação deficiente é a falta de autoconhecimento, que gera a falta de humildade, gera a 

arrogância e excesso de autossuficiência. O diálogo torna-se uma mentira quando ocorre falta de sinceridade e honestidade. 

É o que chamamos de HIPOCRISIA. 
 

 

C O M O     S E   C O M U N I C A R   M E L H O R 

A COMUNICAÇÃO  EFICAZ 

1) Quando falar, OLHE NOS OLHOS EXPRESSANDO OS SENTIMENTOS.  

2) Quando olhar, MOSTRE SEUS VERDADEIROS AFETOS. 

3) Quando ouvir, DEMONSTRE ATENÇÃO E REAL INTERESSE DE OUVIR. 

4) Quando sorrir, FAÇA-O COM O CORAÇÃO. 

5) Quando caminhar, FAÇA-O COM A CABEÇA ERGUIDA. 

6) Quando cair, QUE A ALMA PERMANEÇA EM PÉ. 

7) Quando parar, QUE O CORAÇÃO CONTINUE VIBRANDO.   

8) Quando vestir-se, RETIRE AS SUAS MÁSCARAS E FANTASIAS. 

9) Quando estender a mão, ESTENDA TAMBÉM O CORAÇÃO. 

10) Quando abraçar, FAÇA-O SEMPRE COM A ALMA. 
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 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 EDUCAÇÃO INTELECTUAL 

 EDUCAÇÃO AFETIVA  

 EDUCAÇÃO ESPIRITUAL 
 

O corpo, o intelecto, o afeto e o espiritual são formas inseparáveis do processo pedagógico e devem caminhar juntar de 

forma natural e harmônicas. 
 

O CORPO FÍSICO: o desenvolvimento das habilidades e potencialidades do corpo físico, da coordenação motora, do equilíbrio 

e do controle respiratório são fundamentais no desenvolvimento neurocognitivo e, consequentemente, no aproveitamento de 

todas as demais experiências pedagógicas. 
 

O INTELECTO: o conhecimento intelectual, o desenvolvimento da lógica e do raciocínio, conhecer os fatos do mundo que se 

vive, da sabedoria das leis da vida e suas relações e integração com todos os acontecimentos no espaço e no tempo, permite 

ao educando tomar decisões mais adequadas na construção de sua própria existência. 
 

O AFETO: o afeto é a expressão de nossos sentimentos, e dá o colorido ao nosso comportamento e nas relações que 

estabelecemos como o outro. É o afeto de filho, o afeto de pai, o afeto de amigo, o afeto de esposa e de marido. O 

desenvolvimento da afetividade de forma sadia, que seja espontânea, livre de preconceitos, de interesses pessoais, que 

traduza alegria sincera por compartilhar as experiência da vida, é fundamental para uma vida feliz e para a conquista da paz 

interior. 
 

O ESPÍRITO: somos seres espirituais, numa passagem transitória pelo vida material. Considerando a sua realidade espiritual, 

o educando necessita desenvolver os valores morais saudáveis que nortearão seus passos, protegendo-o das ilusões e paixões 

inferiores. O senso moral desenvolvido em harmonia com os princípios e leis superiores da vida é o fator de proteção mais 

importante para uma vida saudável e feliz. 

“Então o comportamento moral deve ser estimulado, para a criatura desde cedo sentir-se útil ao próximo, praticar a 

ajuda mútua e interessar-se pela felicidade alheia. Então, a justiça e a solidariedade brotarão não de uma aceitação 

intelectual dos direitos e deveres de cidadania, mas de um legítimo e sentido empenho pelo bem do outro.” Incontri     
 

“(...)o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo (vida espiritual), mas não conseguem 

avançar desprovidos de senso moral, porquanto o historiador, sem dignidade, é veículo de imprudência; o fisiologista, 

sem respeito para consigo próprio, quase sempre se transforma em carrasco da vida humana, e o químico, desalmado, 

facilmente se converte em agente da morte.” André Luiz 

O PROGRAMA PEDAGÓGICO. 
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1. O AMOR É A BASE DE TODA A RELAÇÃO PEDAGÓGICA. 

“O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são 

os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos; quando mais avançado e corrompido, 

só tem sensações; quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no 

sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as 

revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres; extingue as misérias sociais. Ditoso 

aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento! ditoso aquele que ama, pois 

não conhece a miséria da alma, nem a do corpo.  Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando 

Jesus pronunciou a divina palavra  amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. 

(...) 

“Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de 

partida, do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os 

instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os 

instintos são a germinação e os embriões do sentimento; trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, 

e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. 

O Espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais 

do que bens terrenos: a elevação gloriosa. E então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os 

gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes.”  Lázaro. (Paris, 1862 - ESE)  

OS PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

ATITUDES DE AMOR NA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

 Alegria espontânea que traduza aceitação. 

 Atenção sincera e honesta consolidando o diálogo. 

 Postura emocional positiva demonstrando confiança. 

 Disponibilidade afetiva permanente traduzindo proximidade. 

 Atitude motivacional despertando a vontade de ascensão. 

 Compromisso com as singularidades e às liberdades individuais que signifique respeito. 

 Ser terno, corajoso, ativo, mas também enérgico e forte, manifestando segurança. 

 Carinho maternal e paternal essencialmente desinteressado. 

 Entregar-se à tarefa pedagógica com desinteresse e satisfação transmitindo atitude. 
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2. O HOMEM É UM SER ESPIRITUAL. 

     “A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, 

os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer 

lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos 

os seus filhos; assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir 

e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas, a encarnação (vida no corpo 

material) para todos os Espíritos, é apenas um estado transitório. E uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida, 

como primeira experiência do uso que farão do livre arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente 

e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam 

mal da liberdade que Deus lhes concede retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar 

indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo.”  S. Luís. (Paris, 1859, ESE)  

     “Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da 

Ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho 

que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, 

no qual, então, menos espinhos encontra.  Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar 

duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição; esta se acha na obrigação de recomeçar o 

mesmo trabalho.” Allan Kardec, ESE.  

 

3. IGUALDADE COM SINGULARIDADE. 

     “Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. 

Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta: nenhum direito tendes de envaidecer-vos.  Se Deus, em seus 

desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos; 

é uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências 

retardatárias e conduzi-las a ele.  A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se?  A enxada 

que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? (...)  

“A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas, sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem 

dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os Espíritos, a tarefa de fazer que a Humanidade 

avance. Infelizmente, muitos a tomam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência 

como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão 

pode retirar o que lhe concedeu.” - Ferdinando, Espírito protetor.   (Bordéus, 1862, ESE) 
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COMO APROVEITAR AS DIVERSIDADES NA EDUCAÇÃO: 

 Diversidades de inteligência enriquecem os debates, as reflexões e as ideias. 

 Diversidades culturais promovem a integração entre os grupos. 

 Diversidades sociais e econômicas promovem eliminação de preconceitos. 

 Diversidades de valores morais promovem a exemplificação e a educação. 

 Diversidades de aptidões promovem o crescimento dos parceiros pedagógicos. 

 

4. AUTOEDUCAÇÃO – DESPERTAR DOS POTENCIAIS INTERNOS. 

 

“Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial.” Jesus 

 

COMO PROMOVER A AUTOEDUCAÇÃO: 

 Interiorizar o princípio auto-educativo. 

 Desenvolver sempre a motivação interior. 

 Procurar meios, centros de interesse pontuados (especiais e até insuspeitos) até que o educando entre em sintonia 

(os olhos brilhem). 

 Que o educador se motive inicialmente, antes de pretender motivar o educando. 

 Crie um ambiente alegre, calmo e feliz, no qual se respire verdade e confiança. 

 Encoraje o educando a experimentar uma parte do tema proposto que seja atraente e encantador para ele. 

 Estimule a criatividade, potencial da centelha divina dentro de cada um. 

 

5. ATIVIDADE E COOPERAÇÃO. 

        “Pedi e se vos dará; buscai e acharei; batei à porta e se vos abrirá; porque todo aquele que pede recebe, quem 

procura acha, e se abrirá àquele que bater à porta” Jesus 

       “Sob o ponto de vista terrestre, a máxima: Buscai e achareis é análoga a esta: Ajuda-te, e o céu te ajudará. É o 

princípio da lei do trabalho, e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho 

coloca em ação as forças da Inteligência” Allan Kardec - ESE 

 

6. SENSO DO DEVER. 

          “O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida; ele 

se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados (0 dever moral). Na ordem dos sentimentos, o 

dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração; suas 

vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre 

arbítrio: o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece, 

frequentemente, impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem;  
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           O dever é o resumo prático de todas as especulações morais; é uma bravura da alma que afronta as angústias da 

luta; é austero e flexível; pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. 

(...) 

            O dever é o mais belo laurel da razão; depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o 

dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a Humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o 

vigor necessário ao seu desenvolvimento.” Lázaro – ESE 

 

       SÃO DEVERES DO EDUCANDO: 

 Utilizar sempre da bondade, da compaixão, da fraternidade, da cordialidade, do 

respeito e da humildade para consigo mesmo e para com todos os colegas, 

professores e colaboradores da Escola. 

 Comparecer com pontualidade às aulas e outras atividades programadas pelo 

professor e pela Escola. 

 Comparecer às aulas devidamente uniformizados, de acordo com as normas estabelecidas. 

 Respeitar a autoridade dos diretores, professores, supervisores, orientadores e demais colaboradores. 

 Devolver no tempo certo e em perfeito estado de conservação os livros que retirar da Biblioteca por empréstimo. 

 Responsabilidade, dedicação e compromisso com todos e com os estudos, cumprindo seus deveres de classe e de 

casa, apresentando, em dia, os exercícios e trabalhos determinados pelo professor. 

 Respeitar e aceitar as diferenças entre colegas e entre colaboradores da Escola.  

 Manter sempre os seus materiais devidamente limpos e organizados. 

 Apresentar-se sempre limpo e ter cuidados com a higiene corporal: tomar banho, lavar as mãos antes das refeições 

ou quando sujá-las, usar roupas limpas e decentes. 

 Colaborar e conservar o patrimônio e o ambiente escolar, responsabilizando-se pela conservação das paredes, portas, 

do mobiliário, dos equipamentos e materiais que utilizar. 

 Contribuir para a elevação do padrão da escola, zelando pelo bom nome do Colégio em qualquer lugar que estiver, e 

prestigiando as iniciativas do mesmo, como prática de solidariedade.  

 Prestar justificativas à Direção, aos professores e sua classe sempre que chegar atrasado ou que tiver de faltar às 

aulas por algum motivo. 

 Cumprir todos os regulamentos da Escola. 



Colégio Allan Kardec 
Goiânia – Goiás 

 

                                                                                       Manual da Família / 2014                                                             Página 14/52 

 

 TRIPÉ PEDAGÓGICO: português, matemática e filosofia 

 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO 

 ESTIMULAÇÃO DA CRIATIVIDADE 

 DESENVOLVIMENTO DA LÓGICA E DO RACIOCÍNIO 

 DESENVOLVIMENTO DOS VALORES MORAIS 

 DESPERTAR DA SENSIBILIDADE PELA ARTE 
 

TRIPÉ PEDAGÓGICO 

1. Língua e Literatura Portuguesa. 

2. Matemática. 

3. Filosofia – Filosofia Espírita e as religiões comparadas. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO 

1. Integração dos diversos conhecimentos. 

2. Estabelecer as relações dos fenômenos no tempo-espaço. 

3. Estabelecimento das relações causais entre os fenômenos. 

4. Visão de síntese. 
 

ESTIMULAÇÃO DA CRIATIVIDADE 

1. Criatividade do educador e do educando. 

2. Busca do conhecimento pela imaginação. 

3. Atividades que desenvolva a capacidade criativa. 

4. Liberdade para a criatividade e imaginação. 
 

LÓGICA E RACIOCÍNIO 

1. Busca permanente das causas, dos porquês de todos os fenômenos. 

2. Estimular o pensar com lógica e coerência – maiêutica de Sócrates.  

3. Despertar o hábito de querer saber por que crê e porque faz. 

4. Estimular o debate livre de ideias. 

5. Estimular a busca do conhecimento. 
 

VALORES MORAIS 

1. Desenvolver a bondade, a generosidade e a gratidão. 

2. Desenvolver a compaixão. 

DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 
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3. Desenvolver o colaboracionismo. 

4. Desenvolver o sentimento de ordem e dever. 

5. Desenvolver o sentimento de fraternidade verdadeira. 
 

SENSIBILIDADE PELA ARTE 

1. Despertar da espiritualidade.  

2. Harmonização dos impulsos. 

3. Desenvolvimento da sensibilidade. 

4. Educação da afetividade. 

5. Integração dos saberes. 

  

 

1. Eliminar processos de considerar o currículo escolar como uma parte do Currículo Global. 

2. Considerar todos os integrantes da comunidade escola como educadores. 

3. Educação de tempo integral. 

4. Aceitar as trocas de experiência (aprendizado) no sentindo educador-educando e vice-versa. 

5. Eliminação do ensino por autoridade. Incrementar a cogestão administrativa. 

6. Eliminação de recompensas e punições – desenvolver a autodisciplina.  

7. Estimular as ações de colaborações entre alunos e entre alunos e educadores. 

8. Desenvolver o senso estético e a estimulação da alma pelo belo. 

9. Manter sempre o ambiente limpo, higiênico e organizado. 

10. Aulas de astronomia e xadrez. 

11. Estimular a educação ambiental, melhores condições de alimentação e organização. 

12. Distribuir responsabilidades pela organização do ambiente e pela condução de todas as atividades. 

13. Desenvolver e estimular a participação ativa dos alunos em todas as atividades: co-responsabilidade.  

14. Eliminar o princípio da competição, substituindo pelo princípio da colaboração recíproca. 

15. Implantar Assembléia para alunos da segunda fase, estimulando a gestão colegiada e a responsabilidade conjunta. 

16. Individualização do processo pedagógico. 

17. Avaliação contínua do processo de aprendizagem. 

18. Estabelecimento de parceria fraterna entre educando-educador e vice-versa, no processo de aprendizagem. 

19. Desenvolvimento de práticas fraternas de assistência moral, afetiva e material – exercício do amor fraterno. 

20. Atividades artísticas que expressem a beleza e harmonia natural da vida, refletindo as superiores leis morais do 

Criador, como manifestação da espiritualidade, da bondade e do amor universal. 

AÇÕES PRÁTICAS NA VIDA ESCOLAR 
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REGIMENTO ESCOLAR 
TITULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º) O presente Regimento Escolar define a estrutura didático-pedagógica, administrativa e disciplinar do Colégio Allan Kardec, situado na via Ana Luzia de 

Jesus s/n, Setor Rio Formoso - Goiânia–Go. 

Artigo 2º) O Colégio Allan Kardec tem como entidade mantenedora o Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo. 

§1º A entidade mantenedora é um Hospital filantrópico registrado junto à junta comercial com o CNPJ nº 01.269.083/0001-81 

§2º A entidade mantenedora compete à administração geral do estabelecimento e a responsabilidade por seu funcionamento. 

Artigo 3º) O Colégio Allan Kardec tem como CNPJ o nº.01.269.083/0004-24 

Artigo 4º) O Colégio Allan Kardec ministra o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

 

TITULO II - DOS PRINCÍPIOS, FINS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO. 

CAPÍTULO I: DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO 

Artigo  5º) O Colégio Allan Kardec assume o compromisso de cumprir e fazer cumprir, no que lhe couber, os princípios e fins da Educação Nacional, manifesto nos 

artigos 2º e 3º da lei 9394/96, assim como toda a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO II: DO OBJETIVO 

Artigo 6º) O objetivo do Colégio Allan Kardec é proporcionar ao educando um espaço físico, político, pedagógico, cultural e religioso num ambiente direcionado, de 

segurança e de afetividade como meio de aperfeiçoamento individual e social a fim de propiciar o desenvolvimento das habilidades e dos valores do homem integral 

contemplando assim a formação moral, física, social e intelectual do educando. O Colégio Allan Kardec é uma instituição educacional que se compromete junto às 

famílias e à comunidade a orientar e dirigir a busca da qualidade para a formação almejada, seguir as políticas educativas e optar por ações pedagógicas que adotam 

basilarmente os seguintes princípios: 

a) ÉTICOS: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com o bem de todos, contribuindo para 

combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito étnico-raciais, gênero, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação; 

b) POLÍTICOS: de reconhecimento do direito e deveres da cidadania; de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; 

da busca na equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho aos bens culturais e outros benefícios; da exigência de diversidade de tratamento, para assegurar 

a igualdade de direitos entre os educandos que apresentam diferentes necessidades; da redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais; 

c) ESTÉTICOS:  do cultivo da sensibilidade, juntamente com o da racionalidade; do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; da 

valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente o da cultura brasileira; da construção de identidades plurais e solidárias. 

 

TÍTULO III: DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I: DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Artigo 7º) A estrutura organizacional do Colégio Allan Kardec compreende: 

I. Direção 

II. Serviço de apoio Técnico-Pedagógico 

III. Serviço de apoio Administrativo 

IV. Serviço Administrativo 

V. Corpo Docente 

VI. Corpo Discente 

VII. Unidades Complementares  

 

CAPÍTULO II: DA DIREÇÃO GERAL 

Artigo 8º) A direção é o órgão executivo que coordena, fiscaliza e superintende as atividades pertinentes ao Colégio. 

Parágrafo Único - O diretor deve possuir qualificação exigida pela legislação vigente  

Artigo 9º) São atribuições do diretor: 

I. Planejar, dirigir, coordenar e avaliar as atividades do Colégio 

II. Cumprir e fazer cumprir as determinações dos órgãos competentes 

III. Estabelecer diretrizes e instruções referentes ao regime disciplinar para o pessoal técnico-administrativo, docente e discente 

IV. Velar pela fiel observância do regime didático e disciplinar 

V. Promover o bom relacionamento entre todo o pessoal do Colégio 

VI. Favorecer a integração do Colégio com a comunidade, através da mútua cooperação na realização das atividades de caráter cívico, social e cultural 



Colégio Allan Kardec 
Goiânia – Goiás 

 

                                                                                       Manual da Família / 2014                                                             Página 18/52 

VII. Representar oficialmente o Colégio perante as autoridades e instituições 

VIII. Prestigiar e estimular o desempenho das instituições escolares, como também aprovar seus estatutos e normas 

IX. Responsabilizar-se pelo patrimônio e recurso financeiro do Colégio 

X. Deferir os pedidos de matrícula 

XI. Divulgar os corpos docentes e discentes, pessoal técnico-administrativo e o Regimento Escolar, assegurando o exato cumprimento das normas e 

regulamentos 

XII. Tomar decisões com vistas ao processo de desenvolvimento e melhoria curricular 

XIII. Assinar, juntamente com o secretário, certificado e documentos escolares 

XIV. Participar das reuniões de conselho de classe 

XV. Executar outras atividades que contribuam para o bom funcionamento do Colégio 

XVI. Convocar e presidir as atividades e reuniões dos corpos docentes, discentes e técnico-administrativo 

XVII. Decidir em última estância os problemas e casos omissos ou não, promovendo a harmonia de toda a equipe. 

Artigo 10 - É vedado ao Diretor:  Reter em seu poder, além dos prazos da lei ou determinados pelas autoridades competentes, papéis ou processos 

recebidos para instruir, informar ou emitir parecer. 

 

CAPÍTULO III: DO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

Artigo 11º O Colégio consta dos seguintes serviços: 

I. Serviço de Coordenação Pedagógico 

II. Biblioteca 

III. Laboratórios 

IV. Serviço de Psicologia 

V. Serviço de Assistente Social 

VI. Serviço de Odontologia 

VII. Serviço Médico (P.A.) 

VIII. Serviço Religioso 

IX. Serviço de Nutrição 

X. Serviço de Musicoterapia 

XI. Serviço de Psicopedagogia 

XII. Serviço de Terapia ocupacional. 

 

SEÇÃO I: SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Artigo 12º) O serviço de Coordenação Pedagógica é realizado pelo Coordenador Pedagógico em cooperação com a direção, os professores, a família e a comunidade 

escolar. 

Artigo 13º) As atividades de Coordenador Pedagógico são exercidas por um educador devidamente qualificado, portador de habilitação específica, na forma da 

legislação vigente. 

Artigo 14º) São atribuições do Coordenador Pedagógico: 

I. Assessorar o Diretor na elaboração do Plano Escolar 

II. Promover a coordenação, o acompanhamento e o controle das atividades do  Colégio 

III. Coordenar as reuniões pedagógicas 

IV. Assessorar a direção nas decisões que envolvem aspectos pedagógicos, disciplinares e administrativos 

V. Prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade do planejamento e a eficácia da sua execução, bem como a sua reformulação, se 

necessário 

VI. Assessorar as reuniões do Conselho de Classe no que se refere a sua atuação no campo pedagógico 

VII. Proceder ao levantamento de interesses dos professores e do pessoal administrativo para a programação de cursos de aperfeiçoamento e atualização 

do, a serem promovidos pelo colégio ou outras entidades 

VIII. Aprovar, autorizar e coordenar os eventos promovidos Proposição de técnicas e procedimentos de avaliação, seleção e fornecimento de material, 

estabelecimento de organização das atividades que melhor conduza à consecução dos objetivos do Colégio 

IX. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica 

X. Apoiar, incentivar e coordenar as atividades extraclasse. 

 

SUBSEÇÃO I:  

Artigo 15º) (...) 
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SEÇÃO II: BIBLIOTECA 

Artigo 16º) A Biblioteca constitui o centro de leitura e orientação de estudo dos alunos, docentes e demais funcionários do Colégio, visando o enriquecimento 

cultural. 

Artigo 17º) (...) 

 

SEÇÃO III: LABORATÓRIOS 

Artigo 18 º) O Colégio dispõe dos seguintes laboratórios: 

I. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: sala ampla, equipada com 25 Computadores, 01 impressora, e os acessórios correspondentes, com a capacidade de 

atendimento aos alunos que trabalham orientados por profissionais da área. As aulas de informática servem de apoio às outras disciplinas do Currículo 

Escolar, facilitando o processo de ensino-aprendizagem, com introdução de softwares cuja principal função ”fazer com que os alunos experimentem e 

complementem as aulas teóricas, num contexto dinâmico e motivante”. Cada turma o utiliza sistematicamente 02 vezes por semana. 

II. LABORATÓRIO DE QUÍMICA: Laboratório equipado e com produtos químicos que promovem á aprendizagem de fenômenos químicos estudados em 

ciências. 

III. LABORATÓRIO DE FÍSICA: Sala devidamente preparada para a construção de experiências dos fenômenos físicos relacionados ao conteúdo estudados 

por essa matéria.  

IV. LABORATÓRIO DE BIOLOGIA: O amplo espaço equipado com materiais e um acervo de seres vivos conservados devidamente e destinado aos estudos 

dos fenômenos biológicos. 

V. (...) 

VI. LABORATÓRIO DE ARTES CÊNICAS (Auditório multimídia): sala ambiente equipada com data show, retroprojetor, coleção de slides, DVD, que serão 

utilizados como apoio pedagógico às diversas disciplinas. 

 

SEÇÃO IV:  SERVIÇO DE PSICOLOGIA: 

Artigo 19º) O trabalho de orientação psicológica é realizado pelo psicólogo que atendendo à solicitação dos professores, diretores e pais, dão suporte aos educandos 

e suas famílias para diagnosticar e orientar os caminhos e tratamentos (se necessário), para melhores rendimentos escolares na formação do homem de bem. 

 

SEÇÃO V: SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL 

Artigo 20º) A assistência social é política pública constituinte da seguridade social, juntamente com a saúde e a previdência, destinada a todos que dela necessitar, 

conforme preconiza a Constituição Federal de 1988. A assistência social perpassa por todas as políticas por que diz respeito aos direitos mínimos de cidadania e 

inclusão social, como direito à saúde, moradia, transporte, trabalho, entre outros. É este profissional que busca garantir o acesso a esses direitos e trabalha de 

forma interdisciplinar. Na escola o profissional pode elaborar projetos de captação de recursos em áreas diversas como artístico cultural, meio ambiente, 

capacitação profissional, etc., ampliando as possibilidades de atendimento social às crianças e aos seus familiares.  É possível também intervir na área de pessoal, 

promovendo momentos de confraternização, atividades de grupo, para melhor socialização de idéias, atividades que promovam a integração e a solução de possíveis 

situações de conflitos. Na relação, escola e família, o assistente social tem papel fundamental no estudo socioeconômico das famílias vinculadas à escola, 

possibilitando o levantamento da realidade social em que se encontram, bem como a situação de vulnerabilidade e risco em que as colocam em posição de maior ou 

menor fragilidade ante as situações da vida e da escola. É possível promover atividades em grupo e atendimentos individuais, bem como visitas domiciliares, 

encaminhamentos, entre outros, para que se estabeleçam vínculos entre escola e a família, promovendo uma melhor condição de vida para estes e consequentemente 

para os alunos atendidos. O assistente social pode também planejar temas e viabilizar palestras para alunos e familiares, atendendo a necessidades específicas 

diagnosticadas no estudo social e no convívio com familiares e alunos. A função do assistente social em qualquer situação é viabilizar acessos e inclusão, mediando 

conflitos.  

 

SEÇÃO VI: SERVIÇO DE ODONTOLOGIA 

Artigo  21º) - O trabalho de revisão, prevenção e tratamento dentário simples, é feito por dentistas, que acompanharão o desenvolvimento da criança nas diversas 

fases. Se necessário, as famílias serão orientadas à tratamentos específicos. 

 

SEÇÃO VII: SERVIÇO MÉDICO 

Artigo  22º) O atendimento de primeiros socorros para casos eventuais será realizado por médicos do Hospital Eurípedes Barsanulfo. Caso seja necessário haverá 

encaminhamento dos educandos para tratamentos específicos 

 

SEÇÃO VIII: SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO RELIGIOSA 

Artigo  23º)  A orientação religiosa de cunho espírita será monitorada pela equipe que ministrará aulas normais, onde está inclusa a formação religiosa, e em dia 

específico as crianças receberão palestras e serão conduzidos à fluido terapia. 
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SEÇÃO IX – SEEVIÇO DE MUSICOTERAPIA 

ARTIGO 24º) O trabalho do músico terapeuta será de possibilitar o equilíbrio e a harmonia do educando através da estratégia musical e do desenvolvimento da 

sensibilidade artística. Itens fundamentais na formação do homem de bem e produtivo profissionalmente. Será executado por profissionais da área e legalmente 

habilitado para tal. 

 

SEÇÃO XL (...) 

 

SEÇÃO X – SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Artigo 26º) A Terapia Ocupacional, trabalho realizado por profissional da área, é de fundamental importância para escola inclusiva, pois visa resgatar habilidades 

muitas vezes perdidas por deficiências acometidas geneticamente, durante o período gestacional ou até mesmo durante a sua vida extra-uterina. 

 

CAPÍTULO IV: DO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 

Artigo 27º) O Serviço de Apoio Administrativo compreende o conjunto de funções destinadas a oferecer suporte operacional às atividades propostas pelo Colégio. 

 

SEÇÃO I: DA SECRETARIA 

Artigo  28º) A secretaria está subordinada à Direção e é encarregada do serviço de escrituração e registro de notas, documentação e preparação de 

correspondência do Estabelecimento. 

Artigo  29º) A Secretaria é constituída por uma Secretária Escolar devidamente habilitado e tantos auxiliares administrativos quantos forem necessários, a 

critério do Diretor do Colégio. 

Artigo  30º – São atribuições do secretário escolar: 

I. Planejar, coordenar e implementar os trabalhos pertinentes à documentação e escrituração escolar 

II. Participar na elaboração, revisão e execução da Proposta Pedagógica 

III. Assinar, juntamente com o Diretor, os documentos oficiais do Colégio, referentes à sua área de atuação 

IV. Zelar pela organização e regularidade de toda documentação escolar, do arquivo ativo, inativo e morto 

V. Redigir e expedir correspondências oficiais 

VI. Encaminhar aos órgãos competentes os dados e informações educacionais solicitados 

VII. Definir as tarefas dos componentes da equipe da Secretaria 

VIII. Colaborar  para o bom desempenho do Colégio 

IX. Zelar pelo cumprimento do Regimento Escolar 

X. Executar outras atividades que contribuam para a eficiência dos serviços da secretaria 

XI. Acompanhar as reuniões, relatando-as em atas 

XII. Impedir a entrada de pessoas estranhas à secretaria, a fim de evitar a possibilidade de manipulação de resultados ou quebra de sigilo de notas e 

outros 

XIII. Articular-se com os setores técnico-pedagógicos para que, nos prazos previstos, sejam fornecidos todos os resultados escolares dos alunos, 

referentes às programações regulares e especiais, previstas no calendário escolar. 

 

CAPÍTULO V: DO  SERVIÇO ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

 

Artigo  31º – O Serviço Administrativo Auxiliar consta de pessoal necessário ao desempenho das seguintes funções: 

I. Serviço de portaria, recepção e telefonia 

II. Vigilância das instalações 

III. Guarda e manutenção do material e mobiliário escolar é almoxarifado 

IV. Manutenção, limpeza e higiene escolar 

V. Digitação, mecanografia 

VI. Reprodução e computação. 

 

Parágrafo único – O Colégio pode, se lhe for, conveniente, optar por contração de serviços de terceiros, para execução dos serviços relacionados no inciso anterior. 

Artigo  32º – São atribuições do pessoal que compõem o Serviço Administrativo Auxiliar: 

I. Atender com presteza as pessoas que procuram o Estabelecimento 

II. Zelar para a conservação do prédio, móveis e equipamentos, durante o período escolar e nos recessos e férias escolares 

III. Manter sob sua responsabilidade o material permanente e de consumo do Colégio 
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IV. Executar o trabalho de digitação, mecanografia e  computação 

V. Observar prazos para recebimento e devolução do material sob sua responsabilidade 

VI. Impedir a entrada de pessoas estranhas ao serviço a fim de evitar quebra de sigilo, alteração de dados e de  material 

VII. Prever a necessidade de material e providenciar em tempo as requisições 

VIII. Executar outras atividades inerentes ao seu cargo. 

 

CAPÍTULO VI: DO CORPO DOCENTE 

 

Artigo  33º) O Corpo Docente é constituído de professores habilitados ou autorizados pelos órgãos componentes,  modulados pela Secretaria Estadual de Educação 

ou contratados pelo diretor  para exercer a função de docência. 

Artigo  34º) Os professores atendem as exigências das Leis de Ensino em vigor, combinadas com os dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho (C.L. T) e 

com as normas deste Regimento. 

Parágrafo único – Aos professores é dado conhecimento prévio das disposições deste Regimento Escolar, que faz parte integrante das normas do contrato de 

trabalho, sendo que a sua vinculação ao Estabelecimento implica na aceitação do que nele estiver contido. 

Artigo  35º) São atribuições dos professores: 

I. Exercer as atividades didáticas inerentes à sua função e as incumbências previstas no Artigo  13 da Lei nº. 9394/96 

II. Participar na elaboração, revisão e execução da Proposta Pedagógica 

III. Assumir as competências que lhe são estabelecidas pelo diretor 

IV. Preparar devidamente as aulas a serem ministradas aos alunos 

V. Respeitar a religião, a cor, a nacionalidade, não só dos alunos, mas de toda a comunidade escolar 

VI. Educar, com respeito ao Estatuto da Criança e Adolescentes, procurando sempre conduzir a criança ao crescimento  pessoal 

VII. Elaborar o Plano Curricular fazendo suas alterações anuais ou quando forem necessárias 

VIII. Elaborar semanalmente o plano de aula 

IX. Participar de estudos pedagógicos promovido pela escola e/ou pela comunidade escolar quando a direção da escola achar conveniente 

X. Participar das reuniões pedagógicas, reuniões de pais e mestres e Conselho de Classes. 

 

CAPÍTULO VII: DO CORPO DISCENTE 

 

Artigo  36°) O corpo discente é constituído pelos educando devidamente matriculados no Colégio Allan Kardec. 

Artigo  37º) São atribuições dos alunos: 

I. Fazer por si, quando maior, ou por seu representante legal a matrícula no curso oferecido pelo Colégio 

II. Assumir as atribuições que lhes são estabelecidas pelos professores 

III. Obedecer aos dispositivos deste Regimento e respeitar as normas disciplinares e pedagógicas do estabelecimento. 

 

CAPÍTULO IV: DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I: DA ORGANIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

Artigo  38º) A organização disciplinar dos corpos técnico-pedagógicos e administrativo, docente, discente e de pessoal administrativo auxiliar, além dos direitos e 

deveres assegurados em lei, deverá observar normas peculiares, baixadas pela Direção do Estabelecimento. 

Artigo  39º) O regime disciplinar aplicável ao pessoal docente, discente e administrativo se destina a promover a melhoria do processo ensino aprendizagem, na 

formação do educando, do bom funcionamento dos trabalhos escolares, do entrosamento dos vários serviços, da manutenção, da boa ordem, da perfeita execução 

do Regimento Escolar e da consecução dos objetivos nele previstos. 

 

SEÇÃO I: DO CORPO DOCENTE 

Artigo  40º) Além do previsto na legislação específica, são direitos do educador: 

I. Ser tratado com polidez, por todos os integrantes da comunidade  escolar 

II. Utilizar-se dos recursos disponíveis do Colégio para atingir os objetivos propostos 

III. Valer-se técnicas e métodos pedagógicos para ter melhor desempenho dos seus alunos 

IV. Opinar sobre programas e sua execução, técnicas e métodos utilizados, adoção de livros didáticos, aprovação e necessidades de recuperação dos alunos 

V. Executar outras atividades pertinentes ao seu cargo. 

Artigo  41º) Além das previstas na legislação específica, são deveres do educador: 
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I. Ser assíduo e pontual 

II. Tratar com polidez todos os integrantes da comunidade escolar 

III. Desempenhar com o máximo de interesse suas tarefas, procurando sempre o aprimoramento dos trabalhos desempenhados 

IV. Respeitar e cumprir os fins e objetivos da Educação Nacional e as normas específicas do Colégio 

V. Trajar-se e comportar adequadamente no desempenho das suas funções; 

VI. Manter-se atualizado 

VII. Levar ao Conselho de Classe os problemas disciplinares e de aprendizagem para estudo e decisões dos procedimentos a serem tomados. 

Artigo  42º – É vedado ao educador: 

I. Utilizar-se de suas aulas para pregar doutrinas contrárias à filosofia do Colégio, propagandas políticas, atividades de indisciplina, agitação ou atos 

ofensivos a moral ou aos bons costumes 

II. Ministrar aulas particulares remuneradas aos alunos das turmas às quais lecionam no Colégio 

III. Usar qualquer tipo de substâncias lícitas (cigarro, álcool, etc.) e ilícitas que possam estimular ou influenciar os alunos negativamente 

IV. Organizar campanhas, excursões, festas, rifas ou quaisquer atividades semelhantes sem a autorização da direção 

V. Realizar atividades alheias ao processo Ensino Aprendizagem, durante o período das aulas 

VI. Aplicar penalidades ao aluno como: suspensão, alterações de notas sem a autorização da direção ou do Conselho de  Classe 

VII. Desrespeitar, usar de apelidos pejorativos, comparações, o contato físico. 

 

SEÇÃO II: DO CORPO DISCENTE 

Artigo  43º) São direitos do educando: 

I. Ser tratado com respeito e polidez por todos os integrantes da comunidade escolar 

II. Ter oportunidade de educação integral de boa qualidade humana e cristã 

III. Ter oportunidade de defesa 

IV. Acessar as fontes e recursos didáticos, culturais e de pesquisa que o Colégio dispõe 

V. Ter ambiente disciplinar compatível com as atividades em sala de aula 

VI. Ter acesso a sua documentação escolar por si quando maior ou por seu representante legal 

VII. Requerer através de seu responsável segunda chamada das provas e avaliações que perder quando devidamente justificadas ou por motivo de saúde 

devidamente comprovada por atestado médico. 

Artigo  44º – São deveres do educando: 

I. Ser assíduo e pontual 

II. Tratar com respeito e polidez todos os integrantes da comunidade escolar 

III. Zelar pelo patrimônio do Colégio e por seu bom nome 

IV. Usar o uniforme quando obrigatório e trajar descentemente quando não estiver obrigado ao uso dele 

V. Atuar com responsabilidade e probidade na execução de todas as atividades escolares. 

Artigo 45º – É vedado ao aluno: 

I. Ausentar-se do Estabelecimento, sem a devida autorização da Direção, durante o expediente escolar, assim como, retirar-se da sala de aula sem a 

permissão do professor 

II. Ocupar-se durante as aulas de qualquer atividade a elas estranhas 

III. Ter consigo, durante o período de aulas, livros impressos, gravuras ou escrito de qualquer gênero inconveniente à instrução e aos bons costumes 

IV. Praticar no Colégio, atos ofensivos a moral e aos bons costumes 

V. Exceder-se na conduta pessoal, durante o recreio causando danos aos colegas ou ao Colégio 

VI. Organizar vendas, coletas ou subscrições no Colégio sem a autorização da Direção; 

VII. Promover quaisquer atos coletivos ou deles participar sem a permissão da Direção; 

VIII. Incentivar, promover ou participar de greves, passeatas ou reuniões coletivas que perturbem as atividades escolares ou causem danos ao patrimônio 

público ou particular 

IX. Introduzir ou fazer uso de bebidas alcoólicas, drogas de qualquer natureza ou qualquer material que envolva risco de vida no recinto do Colégio 

X. Fumar nas dependências do Colégio 

XI. Convidar pessoas alheias a entrar no Colégio ou salas de aula 

XII. Praticar desrespeito, ofensas, agressões ou  bullyng sobre os colegas ou qualquer indivíduo da comunidade escolar. 

 

SEÇÃO III: DOS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS 

Artigo  46º) São direitos dos pais ou representantes legais do educando: 

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica do Colégio 
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II. Conhecer as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

III. Ter acesso às informações referentes à vida escolar do educando 

IV. Ser comunicado das ocorrências referentes à vida escolar do educando 

V. Contribuir com informações para a definição de propostas educacionais 

VI. Participar dos cursos de formação e orientação para pais, ministrados pela escola. 

Artigo  47º – São deveres dos pais ou responsáveis legais do educando: 

I. Cumprir as disposições Regimentais e da Proposta Pedagógica do Colégio 

II. Cumprir as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

III. Ressarcir danos ou prejuízos causados ao Colégio pelo educando 

IV. Garantir a assiduidade e a pontualidade do educando as aulas e atividades 

V. Acompanhar o desempenho do educando no processo ensino aprendizagem 

VI. Prover o educando do material exigido pelo Colégio 

VII. Atender as convocações do Colégio 

VIII. Participar dos cursos de formação e orientação para pais, promovidos pela escola. 

 

CAPÍTULO II: DAS PENALIDADES A ALUNOS, PESSOAL DOCENTE E PESSOAL ADMINISTRATIVO 

 

Artigo  48º) Penalidade é a sanção disciplinar aplicada pelo não cumprimento dos deveres e obrigações estabelecidas por leis e normas regimentais visando prevenir 

e evitar repetição de outras falhas. 

§ 1º) As penalidades serão aplicadas de acordo com a maior ou menor gravidade de falta. 

Artigo  49º – O aluno que transgredir as normas do Colégio, como forma de correção educativa, receberá: 

I. Advertência oral 

II. Advertência escrita 

III. Comunicação aos pais ou responsáveis 

IV. Suspensão das aulas e/ou atividades, porém se mantendo dentro da escola para atividades orientadas pelo corpo docente, em até 05 (cinco) dias 

V. Transferência educativa. 

§ 1º) As advertências podem ser aplicadas pelos Professores, Coordenador e Assistente. 

§ 2º) A comunicação aos pais ou responsáveis legais deve ser efetuada pelo Diretor ou Coordenador Pedagógico. 

§ 3º) A suspensão das aulas e/ou atividades é efetuada após 03 (três) advertências. O aluno ficará suspenso da aula e/ou atividade na qual foi suspenso, porém 

permanecerá na escola realizando estudos e/ou trabalho supervisionado. 

§ 4º) A transferência educativa é concedida pelo Diretor, em qualquer época do ano do aluno, com base em reincidências nas transgressões, ou na gravidade da 

falta cometida, ouvida o Conselho de Classe. O colégio encarregar-se-á de encontrar uma vaga em nova escola para o aluno, acionando o Conselho Tutelar para 

efetivar a transferência educativa. 

§ 5º) A apuração da transgressão do educando as normas do Colégio deve ser feita mediante representação fundamentada e/ou documentada. 

§ 6º) Todo o processo deve ser registrado em ata, com exceção da advertência oral. 

§ 7º) Sempre que possível, as penalidades serão aplicadas gradativamente e sem se acumularem. 

§ 8º) Toda ação educativa aplicada, deverá constar no registro escolar do aluno, e sendo o mesmo menor, será assistido pelo pai ou responsável. 

Artigo  50º) Ao pessoal docente, técnico e administrativo aplicam-se as correções permitidas pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e demais legislações 

trabalhistas. 

I. Advertência: 

a) Por inobservância de normas e prazos regimentares 

b) Por não comparecimento injustificado às atividades escolares. 

II. Advertência Escrita: 

a) Por reincidência nas faltas descritas no inciso anterior; 

b) Por não comparecimento às atividades escolares por mais de 05 (cinco) dias consecutivos ou 08 (oito) durante o mês, sem justificativa. 

III. Suspensão: 

a) Até 03 (três) dias, por desobediência à determinação legal de órgão da administração ou infração à norma regimental; 

b) Até 05 (cinco) dias, por reincidência da infração deste inciso. 

IV. Destituição da Função quando em exercício de cargo de confiança, caso seu desempenho seja julgado insatisfatório pelo Coordenador e Diretor Geral.  

V. Demissão ou rescisão de contrato: 

a) Por reincidência nas faltas previstas no inciso III 

b) Por comprovada falta de desempenho satisfatório no exercício das atividades inerentes ao cargo; 
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c) Por abandono de cargo ou emprego; 

d) Por condenação definitiva em processo penal, que impossibilite o exercício do magistério ou outro cargo ou emprego. 

§ 1º A gradação das penas considerará a gravidade da infração cometida. 

§ 2º A prática sucessiva ou reincidente de quaisquer das faltas cometidas facultará à autoridade competente a aplicação da pena mais rigorosa, desobrigado o 

cumprimento da seqüência das penalidades apresentadas neste Regimento. 

Artigo  51º) Será da competência do Diretor Geral do Colégio Allan Kardec, as seguintes penalidades: advertência, repreensão,  suspensão e proposta de rescisão 

contratual. 

Artigo  52º) Será da competência da Entidade Mantenedora, as penalidades de destituição da função e/ou rescisão de contrato. 

 

CAPÍTULO III: DO INQUÉRITO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO  

 

Artigo  53º) O inquérito escolar será instaurado para apurar irregularidade de responsabilidade dos alunos, de pessoal docente ou técnico administrativo. 

Artigo 54º) O inquérito escolar deverá ser instaurado pela Direção do Colégio, que definirá o cronograma para a sua realização e designará os responsáveis por sua 

condução. 

Artigo  55º) O inquérito administrativo será instaurado para apurar irregularidades no serviço, assegurar o cumprimento de le is e preservar os interesses do 

ensino e dos corpos docente, discente e técnico administrativo. 

 

CAPÍTULO IV: DAS UNIDADES COMPLEMENTARES 

 

SEÇÃO I: DO CONSELHO DE CLASSE 

Artigo  56º) O Conselho de Classe tem por finalidade, estudar e interpretar os dados da aprendizagem e o trabalho dos professores a fim de dar-lhes condições 

pedagógicas-educativas de ações mais eficazes, avaliar o aluno, estudar novas metodologias e estratégias, sugerir medidas adequadas à avaliação do rendimento 

escolar, bem como prestar assistência aos alunos, tendo em vista sua realização ao final de cada unidade curricular, etapa, módulo, semestre letivo, ano ou curso. 

O Conselho de Classe é autônomo em suas decisões 

Artigo  57º) Compete ao Conselho de Classe: 

I. Analisar o aproveitamento global das turmas, verificando as causa do alto e baixo rendimento 

II. Acompanhar criteriosamente o progresso dos alunos 

III. Estudar e sugerir medidas tendo em vista intensificar o aproveitamento dos alunos e melhorar suas atitudes 

IV. Analisar a metodologia e os critérios de avaliação adotados pelos professores 

V. Decidir sobre os casos de transferência educativa de alunos 

VI. Decidir sobre promoção de alunos, em casos especiais 

VII. Possibilitar a troca de experiências entre os participantes. 

Artigo 58º) O Conselho de Classe será formado pelos Professores das respectivas classes, Diretor, Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Psicólogo, 

Assistente Social, um representante dos pais e dos alunos. 

Parágrafo único – Deverão estar presente no mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) dos membros do Conselho de Classe, para realização da reunião. 

Artigo  59º) O Conselho de Classe deverá reunir-se, ordinariamente, após cada etapa de avaliação, podendo ainda reunir-se extraordinariamente, quando necessário. 

Parágrafo único – Os resultados finais de avaliação são publicados após a reunião do Conselho de Classe. 

 

SEÇÃO II: DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

Artigo  60º) O Grêmio Estudantil é uma entidade representativa dos interesses do corpo discente, criado na forma da legislação em vigor. 

Artigo  61º) O Grêmio Estudantil tem por finalidade: 

I. Desenvolver atividades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais 

II. Auxiliar a administração do Colégio, observando o disposto neste Regimento. 

Artigo  62º) A Direção do Grêmio Estudantil é constituída na forma da legislação em vigor, por alunos regularmente matriculados, não repetentes, líderes e que 

sejam eleitos pelos colegas. 

Parágrafo único – Integram também a Direção do Grêmio Estudantil, na forma da legislação específica, representantes de professores e de pais ou responsáveis, 

sendo um titular e um representante. 

 

SEÇÃO III: DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

Artigo  63º) O Colégio incentivará a criação de associações com fins científicos, artísticos, desportivos, culturais, literários ou de assistência social. 
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Artigo  64º) As instituições escolares criadas no Colégio, reger-se-ão por estatutos próprios, com suas diretorias eleitas dentro das exigências legais e deverão 

cumprir rigorosamente o estatuto. 

 

CATÍTULO V: DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

 

SEÇÃO I: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo  65º) O Colégio Allan Kardec organiza a Educação Infantil (em implantação) e a Educação Básica em regime de seriado, presencial e em período integral (em 
implantação). 

Artigo  66º) A Educação Infantil e a Educação Básica oferecida pelo Colégio Allan Kardec é proporcionada nas seguintes modalidades: 

I. Educação Infantil (Maternal, I Período e II Período)-  só formaremos turmas de Educação Infantil, quando  houver estrutura adequada para tal (Colégio 
em construção). 

II. Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano). 

III. Ensino Médio (do 1° ao 3° ano). A primeira turma ocorrerá em 2013. 

Parágrafo único – Os currículos (seguem-se aos currículos bimestralizados da SEE ) com as respectivas cargas horárias dos cursos, se constituem anexo deste 

Regimento.  

Artigo 67º) O Colégio Allan Kardec, respeitados os aspectos legais, centra toda a sua preocupação educativa no educando, que é visto na totalidade de suas 

dimensões e na unidade de seu dinamismo existencial. 

 

Artigo 68º) O Colégio Allan Kardec para cumprir a sua função social se pauta em fundamentos éticos, político e educacionais: 

I. Estímulo à aplicação de um processo de educação que libera as possibilidades criativas do educando, favorecendo sua inserção crítica na cultura e na 

sociedade 

II. Oferecimento de um serviço que orienta e acompanha os educando na descoberta e realização de seu próprio projeto de vida 

III. Favorecimento da vida de grupo para que possa surgir experiência de comunidade co-responsáveis e comprometidas 

IV. Possibilitar o acesso às informações e discussões de problemas relativos ao mundo contemporâneo, especialmente a realidade brasileira 

V. Trabalhar para a superação de todas as formas de preconceito social. 

 

SEÇÃO II: DO CALENDÁRIO ESCOLAR  

Artigo 69º) O Período Escolar é aquele que se realizam as aulas e as demais atividades escolares, assim como férias e recessos. 

§ 1º) A duração do Período Escolar obedece à legislação vigente as especificidades do Colégio. 

§ 2º) A elaboração do Calendário Escolar, com participação representativa dos seguimentos do Colégio é atribuição do Diretor, que pode repassá-lo ao Coordenador 

Pedagógico.  

Artigo  70º) O Calendário Escolar contém, no mínimo: 

I. Datas do início e término do ano letivo 

II. Dias letivos 

III. Período de matrícula e de renovação de matrícula 

IV. Período de Classificação e Reclassificação de educando e avanço de estudos 

V. Período de férias, feriado e recesso escolar 

VI. Período de recuperação 

VII. Datas de reuniões de Pais 

VIII. Datas de Conselho de Classe 

IX. Datas de reuniões pedagógicas. 

Artigo 71º) O Calendário Escolar deve ser aprovado pelo Órgão Competente antes do início do ano letivo. 

 

SEÇÃO III: DA COMPOSIÇÃO CURRICULAR 

Artigo 72º) (...) 

Artigo 73º) O Ensino Fundamental (em implantação o tempo integral) de 1º ao 9º ano, com duração mínima de nove anos, tem por objetivo a formação do cidadão.  

Artigo 74°) Os currículos de Ensino Fundamental têm uma Base Nacional comum que é complementada por uma parte diversificada, que atende as características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e do educando. 

Artigo 75º) O Ensino Médio em tempo integral com duração de 3 (três) anos, do 1° ao 3° ano. As aulas do currículo normal serão ministradas no período matutino. 

No período vespertino será destinado às atividades complementares e ensino profissionalizante (quando houver). 

Parágrafo único - O Estabelecimento trabalha os temas transversais abaixo, integralizados às disciplinas afins. 

a) Educação para o trânsito 
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b) Trabalho e consumo 

c) Saúde e higiene 

d) Meio ambiente 

e) Orientação sexual 

f) Ética 

g) Pluralidade cultural. 

 

Artigo 76º) De acordo com o interesse da clientela, o Colégio pode, em convênio com instituições especializada em educação profissional, desenvolver a habilitação 

profissional. 

Parágrafo único – O Currículo Escolar, com a programação das atividades e organização do trabalho é detalhado na Proposta da Escola, respeitando o dispositivo 

nos artigos 24, 27, 32, 34 e 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 

CAPÍTULO IV: DA VERIFICAÇÃO DE RENDIMENTO- 

Acontecerá de forma diversificada utilizando vários instrumentos de avaliação como: debates, pesquisas, seminários, relatórios, avaliação escrita, atividades em 

sala/casa, Olimpíadas de Matemática e Física. Cada instrumento de avaliação será atribuído valores de (0,0) ZERO à (10,0) DEZ de acordo com as orientações da 

SEE. 

 

SEÇÃO I: DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Artigo  77º) O Colégio Allan Kardec não faz da avaliação um fim em si mesma, mas a adota como ponto de partida para revisão do processo ensino-aprendizagem. 

Artigo  78º) A avaliação do desempenho do educando é mensal, contínua, cumulativa e com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos respeitados 

a legislação vigente. 

I. Possibilidades de avanços nos cursos e nas séries 

II. Estudos de recuperação 

III. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

Artigo  79º) Os resultados da avaliação são expressos por notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, variando de 0,5 em 0,5 décimos. 

Artigo  80º) No Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, e no Ensino Médio do 1° ao 3° ano, as avaliações são realizadas mensalmente, e depois de computadas, o aluno 

obtém 04 (quatro) médias correspondentes aos 04 (quatro) bimestres. 

§1° – O cálculo da Média Final do Ensino Fundamental é obtido, computando-se a média aritmética dos 04 (quatro) bimestres, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

M.F. = 1ºb + 2ºb + 3ºb + 4ºb = 7,0  

                           4 

 

§ 2° - O cálculo da Média Final do Ensino Médio é obtido, computando-se a média aritmética dos 4 (quatro) bimestres, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

M.F. = 1ºb + 2ºb + 3ºb + 4ºb = 6,0  

                           4 

 

Artigo 81º) O aluno que faltar às verificações de aprendizagens pré-determinadas, pode requerer nova oportunidade, desde que à falta tenha ocorrido por motivo 

justo, a critério da Direção do Colégio. 

Artigo  82º) A descrição das estratégias de verificação do rendimento escolar está explicitada na Proposta Pedagógica. 

 

SUBSEÇÃO I: DA PROMOÇÃO 

Artigo 83º) É considerado promovido na série, o aluno que obtiver no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência, do total de horas letivas, e uma das 

seguintes situações: 

I. Ensino Fundamental: Média 7,0 (sete) nos quatro bimestres, em cada disciplina da matriz curricular  

II. Ensino Médio: Média 6,0 (seis) nos quatro bimestres, em cada disciplina da matriz curricular 

III. Parecer favorável, do Conselho de Classe, na(s) disciplina(s) da matriz curricular (es) sujeito(s) à apreciação 

IV. Após estudos de recuperação, demonstrar condições de freqüentar a série seguinte ouvida o Conselho de Classe. 

 

SUBSEÇÃO II: DA RECUPERAÇÃO 

Artigo 84º) O Colégio Allan Kardec oferece estudos de recuperação, contínuo e paralelo ao período letivo, aos educandos com baixo rendimento escolar, respeitada 

a legislação vigente. 
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Artigo 85º) A avaliação, nos estudos de recuperação paralela, é expressa em pontos, na escala de 0,0(zero) a 2,0(dois) pontos, que será somado à média bimestral 

do aluno. 

Parágrafo único- A Recuperação paralela será conduzida através de trabalhos, orientações, pesquisas e provas dos conteúdos definidos sob o controle professor e 

a coordenação do Coordenador Pedagógico. O Colégio Allan Kardec mantém no final dos quatro bimestres uma recuperação especial, obedecendo aos seguintes 

critérios: 

I. Concedida no máximo em 03(três) disciplinas 

II. Frequência obrigatória nas atividades desenvolvidas 

III. Aplicação de no mínimo 2 (duas) avaliações 

IV. Média 6,0 (seis) nas atividades e avaliações propostas, para aprovação. 

Artigo 86º) Para calcular a média após a recuperação especial proceder-se-á da seguinte forma: 

I. Média dos 4(quatro) bimestres, mais a média da recuperação especial, dividindo por 2(dois) 

II. O resultado deverá ser igual ou superior a seis (seis). 

 

 MFR=MA  +   MRE = 6,0 

                  2 

Sendo: 

MFR=Média final de recuperação. 

MA=Média Anual (resultante da média dos quatro bimestres). 

MRE= Média de recuperação especial. 

 

SUBSEÇÃO III: DA PROGRESSÃO PARCIAL 

Artigo 87°) (...) 

Artigo 88º) (...) 

 

SUBSEÇÃO IV: DO CONTROLE DA FREQUÊNCIA 

Artigo 89º) O registro da freqüência dos educandos é feita no Diário de Classe através da lista de chamada em sala de aula. 

Parágrafo único-Bimestralmente a secretaria lança esta freqüência nos livros e documentos próprios, advertindo ao educando ,quando maior,ou ao seu representante 

legal, o excesso de faltas. 

Artigo 90º) Devidamente justificada as ausências do educando, que se ultrapassam 25% das horas letivas do bimestre, podem ser compensadas com atividades 

escolares oferecidas pelo Colégio, a critério do Conselho de Classe. 

 

CAPITULO V: DOS ATOS DA VIDA ESCOLAR 

 

SEÇÃO I DA MATRÍCULA 

Artigo 91º) A matrícula é o ato que vincula o educando ao Colégio. 

Parágrafo Único - O ingresso do aluno ao Colégio se dá após processo de entrevista e seleção, definido anteriormente. 

Artigo 92ª- Para efetuar a matrícula, o educando, quando maior de idade, ou seu representante legal, encaminha um requerimento dirigido ao Diretor, nos prazos 

fixados em calendário, acompanhado dos seguintes documentos: 

I. Cópia da certidão de nascimento, ou cédula de identidade, ou certidão de casamento 

II. Cópia do comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares 

III. Duas fotos 3x4 recentes 

IV. Documentos de transferência quando cursando as séries em andamento 

V. Apresentar a comprovação de renda familiar. 

§ 1° - A matrícula pode ser feita por procuração. 

§2º) Para renovação de matrícula, exige-se além de requerimento, uma foto atual. 

§3º) A matrícula, ou sua renovação, só se efetiva após a assinatura do Contrato de prestação de Serviços Educacionais, pelo educando, se maior, ou por seu 

representante legal e pelo Diretor. 

§4º) No ato da matrícula, o educando, se maior ou representante legal deve tomar conhecimento do Regimento e da proposta pedagógica do Colégio. 

§5º) O Regimento estará disponível ao Contratante de serviços, somente para tomar conhecimento dele, de forma alguma será liberado para cópias, xérox e outros, 

no intuito de retirada do documento do Colégio. 

Artigo 93º) O. educando, se, maior, ou seu representante legal pode requerer a matrícula quando: 

I. Promovido, neste Colégio, na série anterior à pretendida; 
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II. Promovido em outra escola, na série anterior à pretendida e atendidas as normas deste Regimento; 

III. Cumpridas as exigências referentes ao processo de seleção, conforme este Regimento e a Proposta Pedagógica do Colégio. 

Artigo 94º) Será nula, de pleno direito, sem qualquer responsabilidade do Colégio a matrícula que se fizer com documentação falsa ou adulterada, ficando o 

responsável possível de penas que a lei determina. 

Artigo  95º) Obedecidas às cláusulas contratuais, a renovação, se efetiva após o deferimento do Diretor. 

 

SEÇÃO II: DA ORGANIZAÇÃO DE CLASSES, DA CLASSIFICAÇÃO E DA RECLASSIFICAÇÃO DO EDUCANDO. 

SUBSEÇÃO I: DA ORGANIZAÇÂO DE CLASSES 

Artigo 96 - As classes são organizadas usando-se os seguintes critérios: 

I. Número de alunos, de acordo com a legislação vigente e o estabelecido na Proposta Pedagógica; 

II. Classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento, para ensino de línguas estrangeiras, arte ou outro componente 

curricular definido na proposta pedagógica; 

III. Classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de aptidão física e de interesse por modalidades esportivas, para aulas de 

Educação Física. 

 

SUBSEÇÃO II: DA CLASSIFICAÇÃO 

Artigo  97º) A classificação em qualquer série, exceto a primeira do Ensino Fundamental, pode ser feita por: 

I. Promoção, para os educandos considerados promovidos em série anterior,  no próprio Colégio 

II. Transferência, para educando procedente de outra escola 

III. Avaliação feita pelo Colégio para definir o grau de desenvolvimento e experiência do educando, independente de escolarização anterior 

IV. Aproveitamento de estudos, analisado e deliberado pelo Coordenador Pedagógico. 

§1º) A avaliação para classificação proposta no inciso III é feita por uma comissão de professores habilitados, designada pelo Diretor. 

§2º) A Classificação, proposta nos incisos III e IV, só se efetiva após parecer do Conselho de Classe e homologação pelo Diretor do Colégio. 

§3º) Os registros referentes á Classificação devem constar nos documentos do educando e do livro próprio da escola. 

Artigo 98º) Os exames de Classificação são realizados uma vez por ano, antes do período de matrícula, com normas detalhadas em edital próprio. 

 

SUBSEÇÃO III:  

Artigo 99º) (...) 

Artigo 101º) (...) 

Artigo 102º) (...) 

 

SUBSEÇÃO IV:  

Artigo 103º) (...) 

 

SEÇÃO III: DA TRANSFERÊNCIA 

Artigo 104º) Até o final do terceiro bimestre letivo, poderá o Colégio aceitar a transferência de educando proveniente de outra escola, através do processo de 

Classificação ou Reclassificação, e conforme a legislação vigente. 

Artigo 105º) Até o final do 3º bimestre, o educando, se maior, ou seu representante legal, pode solicitar sua transferência para outra escola através de ofício 

dirigido ao Diretor. 

Artigo 106º) O Colégio expedirá os documentos da transferência no período máximo de 30 dias. 

Parágrafo único - Fica a expedição dos documentos, condicionada ao cumprimento, por parte do educando, se maior, ou representante legal, das cláusulas do 

Contrato de Prestação de Serviço Educacional. 

 

SEÇÃO IV: DOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO 

Artigo 107º) O Setor de Escrituração e Arquivo adotará os seguintes documentos de registros: 

I. Livro de matrícula 

II. Prontuário dos alunos, contendo ficha individual, fotocópia da certidão de nascimento de matrícula, transferência, histórico escolar etc 

III. Livro de Registro de Atas de Resultados finais 

IV. Livro de Registro de Atas e Resultados de Exames de Classificação e Reclassificação 

V. Livro de Atas de descarte de documentos 

VI. Diários de Classe – destinado ao registro, da frequência diária do aluno, matéria lecionada e dos resultados das avaliações 
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VII. Caderneta escolar, boletim ou outro destinado á identificação do aluno, a comunicação entre o Estabelecimento e a família do educando, de sua frequência, 

resultados de avaliação, do aproveitamento escolar e de tudo o mais se fizer necessário 

VIII.   Pasta individual do professor ou funcionário 

IX. Outros que se mostrarem convenientes ou necessários. 

 

SEÇÃO V: DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO ESCOLAR 

Artigo 108º) O educando que conclui o Ensino Fundamental é concedido um Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, para fins legais e válidos pra 

prosseguimento de estudos, autenticados conforme legislação vigente. 

Artigo 109º) Quando requerido, o Colégio pode expedir Declaração de Série ou de Aprovação em algum Componente Curricular. 

Artigo 110º) O documento de transferência é o Histórico Escolar, acompanhado da ficha individual, quando houver períodos parciais. 

Artigo 111º) Os documentos, em desuso, tais como provas, fichas de matrículas, contratos e atestados, podem ser reciclados, em conformidade com a legislação 

pertinente, lavrando-se ata da ocorrência sob a supervisão do inspetor responsável. Os demais documentos, tais como diário de classe, freqüência de funcionários, 

documentos do aluno e atas, deverão ser arquivadas no Colégio. 

 

CATÍTULO VI: DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Artigo  112º) A proposta Pedagógica, para efeito jurídico-educacional, faz parte integrante deste Regimento. 

§1° - A Proposta Pedagógica contempla os seguintes aspectos obrigatórios: 

a) Justificativa 

b) Organização pedagógica do Colégio 

c) Programa de educação continuada dos Profissionais da Educação 

d) Procedimentos de avaliação institucional interna e externa. 

§2° - A proposta Pedagógica, sob a coordenação do Diretor, é elaborada com a participação dos: 

a) Professores 

b) Pessoal técnico-Administrativo 

c) Dos Pais dos Educandos 

d) Representantes dos Educandos. 

 

CATÍTULO VII: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 113º) O educando, se maior, ou se representante legal, é obrigado no ato da matrícula, a assinar um Contrato de Prestação de Serviço Educacional, junto a 

Direção do Colégio. 

Parágrafo único - O contrato deve observar os preceitos no Código de Defesa do Consumidor e demais legislação pertinente. 

Artigo 114º) Os casos omissos no presente Regimento Escolar são resolvidos pela direção respeitada a legislação vigente. 

Artigo 115º) Este Regimento pode ser alterado sempre que o aperfeiçoamento do processo pedagógico ou a modificação da legislação maior o exigir. 

Parágrafo único - As modificações Regimentais são apreciadas pela mantenedora, é submetidas á aprovação do Órgão Competente. 

Artigo 116º) O presente Regimento Escolar, aprovado pela Mantenedora, entra em vigor no ano letivo de 2011, revogando-se as disposições em contrários e em 

especial o Regimento Escolar vigente até a presente data. 

 

Goiânia, ____ de _________________ de 2010. 

 

 

 

Diretor_____________________________________________ 

 

Registro_______________________________________________ 
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Orientações aos Pais e Professores Sobre o Relacionamento com Filhos-Alunos 
 

1. SEJA O MODELO: Dar responsabilidades para as crianças desde cedo é essencial. Faz parte da educação de valores e de 

disciplina para a vida. "As crianças começam imitando os pais nas suas próprias atitudes e formas de cuidar, arrumar, 

organizar, limpar, cuidar. Por isso é tão essencial o fazer dos pais, antes de dar essas responsabilidades, pois a criança 

naturalmente irá imitá-los. De início, no seu faz de conta e, depois, na vida real." (Adriana Friedmann) 
 

2. PEÇA QUE TODOS PARTICIPEM DAS TAREFAS DO LAR / ESCOLA: Os cuidados com a casa devem ser 

responsabilidade de todos da família, mesmo quando essa família conta com a ajuda de uma empregada doméstica. "Cada um 

na casa deve ter suas tarefas, não pode ficar tudo sob a responsabilidade da mãe (ou da professora) ou da empregada", diz 

Maria Rocha. Se a criança cresce vendo o que o pai não precisa fazer nada no lar, vai questionar por que ela precisa 

participar. Da mesma forma, meninos e meninas devem ter as mesmas responsabilidades. Já se foi o tempo em que esta ou 

aquela tarefa eram determinadas como "trabalho de mulher". 
 

3. ENSINE SEU FILHO A CUIDAR DO QUE É DELE: Desde bem pequenas, as crianças devem aprender a cuidar de si 

mesmas e de suas coisas. Depois de brincar, os pais devem orientar os filhos a guardar e organizar seus brinquedos. No 

começo, devem fazer isso junto com eles e, depois, deixar que façam sozinhos. Mas é importante usar o discurso certo ao 

fazer a tarefa junto com o filho: "NÃO DIGA me ajude a arrumar os seus brinquedos (seus materiais), porque isso vai 

mostrar à criança que essa é uma responsabilidade da mãe ou do pai (da professora), quando na verdade é dela. O certo é 

dizer vou ajudar você a guardar seus brinquedos para mostrar como se faz." (Maria Rocha) 
 

4. MOSTRE QUE É PRECISO CUIDAR DO QUE É DE TODOS: As responsabilidades das crianças não se resumem apenas 

às coisas que dizem respeito a elas mesmas, mas também aquilo que é de todos, que é coletivo. "O importante é mostrar que 

na família (na escola) todos precisam colaborar e revezar as responsabilidades" (Adriana Friedmann). Portanto, não basta 

ter seu quarto ou brinquedos arrumados. As crianças também devem participar das tarefas domésticas (e escolares), como 

tirar e por a mesa para as refeições, varrer o chão, tirar o lixo, etc. 
 

5. SAIBA QUAIS SÃO AS TAREFAS PARA CADA IDADE: 

> ATÉ OS 3 ANOS, você pode ensinar seus filhos a cuidar de seus brinquedos, ajudando-os a guardar e organizar.  

> DOS 3 AOS 4 ANOS - ainda em forma de brincadeira - já dá para começar a ensinar a vestir as próprias roupas, cuidar 

dos brinquedos e ajudar os adultos na cozinha a pegar objetos que não ofereçam perigo. É importante que o adulto sempre 

esteja por perto. 

> POR VOLTA DOS 4 ANOS, a criança já pode fazer algo sozinha, como trocar a água do cachorro ou recolher o lixo. "Uma 

sugestão é estabelecer horários para a criança fazer a tarefa, criando assim uma rotina." (Maria Rocha)  

> DOS 5 AOS 6 ANOS, seu filho já pode arrumar o próprio quarto e brinquedos, passar pano para tirar o pó, ajudar a por 

ou tirar a mesa e molhar as plantas.  

> ENTRE OS 7 E OS 9, você pode ensiná-lo a atender o telefone e anotar recados, orientando-o sobre como falar com quem 
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está do outro lado da linha. Nessa idade pode ainda ajudar a cuidar de irmãos mais novos.  

> COM 10 A 12 ANOS, a criança já pode aprender a lavar roupas e ajudar os adultos a cozinhar, sempre com supervisão e 

cuidados com a segurança. "Em famílias com crianças de idades diferentes, é comum que os pais queiram nivelar as 

atividades pela idade do filho menor, para que todos façam as mesmas tarefas e ninguém se sinta prejudicado. Mas isso não 

está certo. Os filhos mais velhos devem ter mais responsabilidades, de acordo com sua idade. " (Maria Rocha) 
 

6. NÃO FAÇA PELO SEU FILHO (SEU ALUNO) O QUE É TAREFA DELE: Assim como os pais não devem fazer a lição de 

casa dos filhos, mas ajudá-los em suas dúvidas, não devem também fazer as tarefas domésticas das crianças quando elas se 

esquecem ou se recusam a fazê-las. "Fazer a lição de casa ou as tarefas pelo filho (aluno) só prejudica o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Pode ser um caminho mais 'rápido' e, aparentemente fácil para os pais, mas no futuro 

terá consequências prejudiciais para a autonomia da criança." (Adriana Friedmann) 

 

7. CONVERSE COM SEU FILHO E ESTABELEÇA REGRAS: Gritar e usar de violência definitivamente não são o caminho 

para conseguir que seu filho execute as tarefas domésticas e seja responsável. "O diálogo é fundamental tanto para os pais 

compreenderem porque a criança não realiza o que lhe é solicitado, quanto para a criança saber que sempre poderá ter um 

canal de conversa com os pais. Gritar ou usar qualquer outra forma de violência ou autoritarismo surtem o efeito contrário 

e podem tornar a criança revoltada, agressiva ou arredia à realização de quaisquer tarefas." (Adriana Friedmann) Quando 

as crianças são bem pequenas, os pais (professores) podem dar reforços positivos a cada tarefa executada. Para as 

crianças mais velhas, segundo ela, vale estabelecer as consequências caso as tarefas não sejam cumpridas, como retirar um 

valor da mesada ou não deixá-las fazer algo de que gostam. 
 

                 Dar limites aos filhos 
Um dos principais papeis dos pais é dar limites aos filhos, agir com 

autoridade firme, mas sem autoritarismo! Os pais são 

responsáveis por dar a primeira referência de respeito que ela 

levará para a vida adulta.  

Na prática, os pais exercem sua autoridade quando agem com 

convicção e firmeza, mas sem autoritarismo, sem bater ou 

descarregar o estresse e o mau humor nos filhos. 

As crianças fazem birra e testam os limites dos pais. É natural, 

mas é preciso ter em mente que você é o parceiro mais experiente 

da relação e faz parte da educação colocar regras, impor limites 

e orientar os filhos sobre como se comportar.  

Se, por exemplo, o(a) filho(a) foi mal em uma prova porque ficou 

muito tempo jogando videogame e não estudou o suficiente, chame-o(a) para uma conversa – nunca na frente de outras pessoas 

– diga que ela teve uma conduta inadequada, explique como ela deveria ter agido e mostre as consequências do ato. 

 Diga NÃO: Ele não vai deixar de gostar de você por 

causa disso. Jamais use gritos ou xingamentos! 

 Sejam coerentes: pai e mãe não devem discordar 

na frente do filho. 

 Não recue: a criança e adolescente se sentem 

inseguras se as ordens não são pra valer. 

 Seja firme: Não se impressione se seu filho testar 

os seus limites. Se for repreender, faça em particular. 

 Exerça a autoridade: Nada de “quando seu pai 

(ou mãe) chegar, você vai ver.” 

 Dar explicação: Explicações curtas aos 3 anos. 

Explicações abrangentes após 5 anos.  
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                                                                   HONESTIDADE VAI BEM ! 
 

Uma cena inusitada e inspiradora no esporte: o atleta queniano, Abel Mutai, 

medalha de ouro nos três mil metros com obstáculos e campeão olímpico em 

Londres, estava prestes a ganhar mais uma corrida. 
 

Entrou em um novo setor da prova e, achando que já havia cruzado a linha de 

chegada, começou a cumprimentar o público, reduzindo o passo. 
 

O segundo colocado, logo atrás, Ivan Fernandez Anaya, vendo que ele estava 

equivocado e parava dez metros antes da bandeira de chegada, não quis 

aproveitar a oportunidade para passar na frente de e vencer. 
  

Ele permaneceu às suas costas, e gesticulando para que o queniano compreendesse a situação, quase o empurrando, levou-o 

até o fim, deixando que ele conquistasse a merecida vitória – como já iria acontecer se ele não tivesse se enganado sobre o 

percurso. 

  

IVAN FERNANDEZ ANAYA, um jovem corredor de 24 anos, que é considerado um atleta de muito futuro, ao terminar a 

prova, disse: 

 -----  Ainda que tivessem me dito que ganharia uma vaga na seleção espanhola para disputar o campeonato europeu, eu não 

teria me aproveitado. Acho que é melhor o que eu fiz do que se tivesse vencido nessas circunstâncias. 

 

*     *    * 

Quando começaremos a agir assim, em todas as situações de nossas vidas? 

 

Quando deixaremos de enganar os outros e de enganar a nossa própria consciência? 

 

Teríamos agido dessa forma, em situação semelhante, ou não? 

 

Valerá a pena tudo por uma medalha, por um resultado, por ser proclamado melhor, o número um, nisso ou naquilo? 

 

Valerá tudo para conseguir um emprego, um dinheiro extra, um bom negócio fechado? Será? 

 

A virtude da honestidade diz que não, não vale a pena. 

 

Atuando assim, poderemos ter pequenas e falsas vitórias aqui e ali, mas continuaremos sendo almas derrotadas, pois não 

vencemos o mundo e suas destemperanças, não vencemos o homem velho e vicioso em nós. 
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O importante é vencer-se, estando em paz com nossa consciência. 

 

Não basta viver e sobreviver. Citando o grande Sócrates e sua honestidade, quando lhe propuseram a fuga da prisão onde 

ficou até a morte: 
 

O importante não é apenas viver. O importante é bem viver. 
 

Estamos aqui para aprender a bem viver, para vencer quando estivermos preparados para vencer, quando merecermos a 

vitória. 

 

Participar desses jogos baixos do mundo, dessas manipulações de mentes, de esquemas etc., é permanecer pequeno, é 

congelar a evolução moral do Espírito. 

 

Ser honesto é vivenciar a verdade em todas as circunstâncias, a verdade que, segundo o Mestre, nos libertará – libertará da 

ignorância e do sofrimento. 

 

  * * * 

Um gesto de honestidade vai muito bem. 

 

Vai muito bem em casa, quando confessamos o que vai em nosso coração, quando 

não desejamos esconder nada de ninguém. 
 

Vai muito bem nas relações sociais, quando atuamos com justiça, com 

probidade, dando a cada um o que é seu de direito, nunca admitindo passar 

alguém para trás. 
 

Vai muito bem no casamento, toda vez que honramos o compromisso com o 

outro, jamais praticando algo que não gostaríamos que praticassem conosco. 
 

Honestidade vai muito bem sempre. Haverá dia em que honestidade não 

precisará mais ser uma considerada virtude a ser conquistada, pois seremos 

todos honestos por natureza. 
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Uso de substâncias psicoativas por adolescentes: panorama atual 
Gabriel M. Lopes 1 ; Brunno Araújo Nóbrega 2 ; Giovana Del Prette 1 ; Sandra Scivoletto 1 

1. Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP); 2. Programa de Pós-Graduação Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
 

RESUMO 
 

 A adolescência é um período de risco para uso de drogas lícitas e ilícitas. Estudos indicam que cerca de 23% dos 

adolescentes brasileiros usam drogas, e o álcool a substância mais consumida.  

 Na adolescência o cérebro ainda está em desenvolvimento e é um período de formação de identidade em que as novas 

atividades, incluindo as relações sociais, emocionais e sexuais, são experimentadas, acarretando maior risco de 

consequências neuropsiquiátricas importantes, surtos psicóticos, quadro demenciais e outros. 

 Cerca de 65,2% dos adolescentes no Brasil relataram ter experimentado álcool. 

 O uso de drogas pode causar problemas estudantis e afastar os adolescentes das atividades importantes para o seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional (escola, esportes e lazer).  

 1.700.000 adolescentes em todo o mundo morrem a cada ano, principalmente por acidentes de trânsito, suicídio e homicídio, 

muitas vezes associados ao uso de álcool ou outras drogas (OMS). 

 O uso de drogas ilícitas foi responsável por cerca de 99 mil à 253 mil mortes no mundo em 2010. 

 2,5 milhões de pessoas morrem anualmente devido ou uso do álcool, e 5,4 milhões devido ao tabagismo. 

 Estudo com alunos do ensino fundamental e médio de 27 capitais brasileiras, a prevalência do uso de drogas foi de 22,5%. É 

preocupante que 12,7% dos estudantes com idade entre 10 e 12 anos usaram drogas psicoativa pelo menos uma vez na vida. 

 Envolvimento com drogas ocorre em etapas: 

 Uso experimental: curiosidade, vontade assumir riscos 

 Uso recreativo: relacionados a eventos sociais 

 Uso instrumental: para manipular emoções e comportamentos, busca do prazer ou lidar com o stress ou a ansiedade. 

 Uso habitual: uso regular, torna-se um estilo de vida e os interesses anteriores são abandonados. 

 Uso compulsivo: dependência, todas as atividades giram em torno do uso de drogas, e a vida social se deteriora. 

 O uso das drogas legalizadas (álcool, tabaco) precedem o uso de drogas ilegais (maconha, anfetaminas e cocaína).  

 O uso precoce de álcool está associado também com a delinquência, comportamento anti-social na vida adulta e fracasso 

escolar. O álcool é a substância mais comumente usada por jovens em todo o mundo. 

 O uso de bebidas energéticas são consumidos em combinação com álcool para aumentar o seu efeito excitatório. 
 

FATORES DE RISCO PARA USO DE DROGAS 

 Disfunção familiar: diálogo ruim, pouco envolvimento afetivo, agressividade verbal e física entre familiares. 

 A busca de novidades (curiosidade) e uso precoce de álcool e tabaco. 

 Imaturidade para avaliar riscos e consequências, associado por emoções e desejo de gratificação imediata. 

 A acesso fácil às drogas (lícitas e ilícitas) e ambiente permissivo (aceitação de uso de álcool, tabaco e drogas). 
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 Uso de drogas e/ou comportamento delinquente por parte dos pais, familiares e amigos. 

 Desempenho escolar insatisfatório, pouco lazer saudável e atividades esportivas e culturais. 

 Baixa autoestima, sentimento de solidão, abandono e rejeição. 

 Sintomas depressivos, ansiedade e carência afetiva. 

 História de eventos estressantes: agressões físicas, sexuais e dificuldades materiais. 

 Influências culturais, a partir dos meios de comunicação: ídolos formadores de opinião, influência dos pares. 

 A facilidade de acesso às drogas e a oportunidade de usá-los. 

 Fatores genéticos. 

 Comorbidades psiquiátricas (outras doenças associadas): transtornos de ansiedade, transtornos do humor (depressão e 

bipolar), transtorno desafiador opositivo, transtorno de conduta, transtorno de déficit de atenção (ADHD), transtorno do 

pânico e fobia social. 
 

FATORES DE PROTEÇÃO PARA USO DE DROGAS 

 Resiliência: capacidade para enfrentar e superar problemas e adversidades, maturidade emocional. 

 Religiosidade: vivência espiritual, participação em grupos religiosos, vivência religiosa dentro do Lar. 

 Monitoramento eficiente dos pais e responsáveis: conhecer e participar da vida dos filhos, diálogo adequado, disciplina 

consistente. 

 Envolvimento em atividades saudáveis e prazerosas: estudos, leitura, esportes, artes, amizades positivas. 

 Envolvimento com amigos não usuários de drogas. 

 Maturidade emocional.    
 

SINAIS DE INTOXICAÇÃO AGUDA PELO USO DE DROGAS 

 Alterações do humor: tristeza, euforia (alegria aumentada), irritabilidade, ideação e atos suicidas. 

 Alterações cognitivas: diminuição da memória, da atenção e da concentração. 

 Alterações comportamentais: lentificação psicomotora, agitação/inquietude, desinibição, sonolência, hipervigilância, 

alterações no sono e no apetite. 

 Ansiedade ou ataques de pânico. 

 Psicose aguda, delírios, paranoias (ideias estranhas, místicas, religiosas, persecutórias).  
 

INDICADORES ESCOLARES, PSICOSOCIAIS E FÍSICO DE USO DE DROGAS 

Escolares 

 Prejuízos na atenção e no julgamento. 

 Faltas e atrasos frequentes nas aulas e em outros compromissos extra escolares. 

 Abandono de atividades estudantis. 

 Conflitos com professores. 

 Suspensões ou expulsões da escola. 
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Psicossociais 

 Mentiras frequentes. 

 Roubos ou furtos. 

 Promiscuidade, comportamento sexual de alto risco. 

 Conflito com professores, pais e outras autoridades. 

 Higiene ruim. 

 Convivência com usuários de drogas. 

 Diminuição do interesse ou ausência em atividades extra curriculares, afastamento social. 

 Ferimentos frequentes inexplicáveis. 

 Identificação com a cultura das drogas: roupas, músicas, cinemas, locais. 
 

Físicos 

 Perda inexplicada de peso, mal-estar intenso, hipertensão, hemoptise, desconforto no peito, chiado no peito. 

 Irritação nasal, irritação conjuntival, rouquidão, tosse crônica, 

 Marcas de arranhões, marcas de agulha, acne excessiva, atrofia testicular. 

 Olhares em branco, odor de maconha ou outra substância na roupa. 

 Uso excessivo de antisséptico bucal e perfume para mascarar o odor de álcool ou drogas.   
 

PRINCIPAIS PREJUIZOS NEUROLÓGICOS E COGNITIVOS ASSOCIADOS AOM USO DE DROGAS 

 ÁLCOOL: atenção, memória, leitura, agilidade mental, atividade executiva, organização visuo-espacial, alterações 

psicomotoras, impulsividade e capacidade de tomar decisão. 

 Maconha: empobrecimento na integração de informações complexas, diminuição da atenção e da memória, diminuição da 

habilidade manual e da capacidade de tomar decisões. 

 Cocaína (crack) e outros psicoestimulantes: diminuição da atenção, da concentração, da memória, da leitura visual e 

verbal, da fluência verbal, da integração visuo-motora, e da capacidade de tomar decisões. 

 Solventes: empobrecimento da atenção/memória, retardo psicomotor e da função visuo-espacial, diminuição da 

capacidade de adquirir novos conhecimentos, exteriorização das funções executivas, manuais e planejamento. Tremores 

de extremidades em consequências de lesões neurológicas. 

 LSD e ESCTASY: diminuição da atenção, da concentração, da abstração, da memória, da leitura, da capacidade de 

resolver problemas, da integração visuo-espacial e da capacidade de tomar decisões. 

 

TESTES LABORATORIAIS: O teste de drogas na urina exige o consentimento prévio do adolescente e do responsável e 

pode ajudar muito. O monitoramento do uso de substâncias é fundamental quando usado para encorajar o adolescente a 

permanecer abstinente, ao invés de impor os testes de drogas como uma medida punitiva.   
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EDUCAÇÃO SEXUAL NA FAMILIA E NA ESCOLA 
 

Resenha do trabalho de: Maria Ignez Saito1, Marta Miranda Leal2 

1. Médica-chefe da Unidade de Adolescentes do Instituto da Criança - HC – FMUSP Doutora em Medicina - Dpto de Pediatria – FMUSP. 

2. Médica da Unidade de Adolescentes do Instituto da Criança - HC – FMUSP Mestre em Medicina - Dpto de Pediatria – FMUSP. 
 

Introdução 

 O exercício da sexualidade na adolescência poderá constituir risco variável para o projeto de vida e até da própria vida, 

bastando para isso lembrar consequências como: gravidez precoce, aborto, AIDS e outras doenças. 

 A gravidez na adolescência torna vez mais clara a importância da Educação Sexual na prevenção de fatores de risco. 

 O número de gravidez nesse período da vida tem-se aumentado muito, principalmente nas idades de 11 à 15 anos. 

 A omissão, diante desta evidência, trará repercussões que poderá comprometer o presente como o futuro das gerações. 
 

O papel da Família e da Escola na Educação Sexual 

 Pesquisas demonstram que aulas sobre sexualidade diminuíram o número de gestações em adolescentes, que usaram 

preservativos em maior escala na primeira relação. 

 O primeiro passo seja reconhecer a criança como ser sexuado e o adolescente desvinculado dos estereótipos que o ligam 

à liberação dos costumes, ao erotismo excessivo e à promiscuidade; 

 É importante não encarar a sexualidade como sinônimo de sexo ou atividade sexual, mas, sim, como parte inerente do 

processo de desenvolvimento da personalidade. Na área de prevenção, devem ser reconhecidos os fatores de risco. 

 A aceleração secular do crescimento traz como consequência a antecipação da menarca que, juntamente com o início mais 

precoce da atividade sexual. Hoje, as crianças começam a receber estímulos muito mais cedo. Com a facilidade de 

comunicação, tudo ficou mais rápido, inclusive a chegada da adolescência e a descoberta da sexualidade. Quem nunca viu 

meninas muito novas com as unhas pintadas e usando sapatos de salto alto? Mas atenção: essa aceleração no processo de 

amadurecimento é natural, mas não acontece para todos ao mesmo tempo. Por isso, é importante não forçar a criança a 

"crescer" antes da hora. Cada um tem o seu ritmo e o do seu filho pode ser um pouco mais lento do que o de outras 

crianças. 

 Um risco grande que corremos na chamada “mudança de valores” dentro de uma sociedade pseudo-permissiva, que 

estimula as práticas sexuais entre jovens, é não vincular responsabilidade com o aumento da liberdade. 

 A inserção social e cultural precisa ser cuidadosamente considerada, mais outros fatores, além do econômico, deve ser 

considerado no risco da gravidez, dos transtornos afetivos e das doenças sexualmente transmissíveis na adolescência: 

o Antecipação da menarca; 

o Atividade sexual precoce; 

o Baixa auto estima; 

o Mudança dos valores sociais, permissividade excessiva, apelo erótico sem limites; 

o Modelo familiar inadequado, relações desestruturadas, diálogo pobre, abandono afetivo, violência e abuso doméstico. 
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o Problemas psicoemocionais, sentimento de solidão, carência afetiva. 

o Falta de uma educação com formação de valores éticos e morais. 

o Ausência de vivência de uma religiosidade verdadeira. 

o Evasão escolar e baixa escolaridade; 

o Ausência de projeto de vida; 

o Migração; 

o Características próprias da adolescência; 

o Dificuldades para práticas anticoncepcionais; 

o Educação sexual ausente ou insatisfatória. 

 Na realidade, a primeira falha em relação à Educação Sexual se dá no seio das famílias, estruturadas ou não e de 

qualquer nível socioeconômico, pois nelas permanece a ideia de pais e filhos assexuados. São raros os pais que se dispõe 

de falar de sexualidade com os seus filhos. 

 A família ainda tem um papel essencial quando o assunto é sexo. Apesar da mudança na forma de abordagem, falar de 

sexo com os filhos pode ser motivo de constrangimento para muitos pais. Entretanto, é preciso assumir que, ainda que se 

tente evitar o assunto, o sexo está presente em todas as faixas etárias, seja nos questionamentos mais ingênuos de uma 

criança que está descobrindo o corpo - "Mamãe, por que eu não tenho ´pipi´?" -, seja na adolescência, quando os 

hormônios estão em ebulição e meninas e meninos ficam sedentos por informações ligadas à vida sexual.  

 A questão da homossexualidade ainda é tabu em algumas famílias, mas está cada vez mais presente no universo dos 

adolescentes. Por isso, é importante tentar agir com naturalidade. "É claro que nenhum pai sonha em ter um filho gay, 

mas isso acontece. É preciso entender e conversar sobre o assunto", recomenda o psiquiatra Jairo Bouer. De acordo com 

ele, é muito bom para o jovem poder compartilhar com a família caso tenha uma opção sexual diferente. 
 

Bases para a Educação Sexual da Criança e do Adolescente 

 Abandonar critérios morais de julgamento substituindo-os por outros de proteção ao indivíduo, sua saúde e projeto de vida. 

 Basear em conhecimentos sobre sexualidade, reprodução e prazer. Métodos anticoncepcionais deverão ser desmistificados, 

com o reconhecimento do baixo risco das pílulas e da eficiência dos preservativos, também usados para proteger a vida. 

 A escola deverá tentar envolver as famílias no diálogo sobre sexualidade, nas reuniões de Escola de Pais. 

 O autoritarismo deve ser esquecido, dando lugar à autoridade como sinônimo de competência, que admite o diálogo. 

 Talvez a melhor definição para educação sexual seja a de Cecília Cardinal de Martin: “A educação sexual deve ser: 

Uma educação mais para o ser do que para o ter e o fazer; 

Uma educação para formação da autoconsciência e dos próprios valores; 

Uma educação para a troca; 

Uma educação para liberdade; 

Uma educação para o amor; 

Uma educação para a vida passada, presente e futura.” 
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"Bondade também se aprende" 

por: CORA CORALINA 

 

”Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo prá você: não pense. 

Nunca diga estou envelhecendo ou estou ficando velha. 
 

Eu não digo. Eu não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de 

ajuda, eu digo que preciso. 
 

Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos e isso me ajuda a vencer as 

dificuldades da vida. 
 

O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não dormir de 

dia. Também não diga prá você que está ficando esquecida, porque assim você fica 

mais. 
 

Nunca digo que estou doente, digo sempre: estou ótima. Eu não digo nunca que estou 

cansada. 

Nada de palavra negativa. 
 

Quanto mais você diz estar ficando cansada e esquecida, mais esquecida fica. Você vai se convencendo daquilo e convence os 

outros. Então silêncio! Sei que tenho muitos anos. 
 

Sei que venho do século passado, e que trago comigo todas as idades, mas não sei se sou velha não. 

Você acha que eu sou? Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade, 

despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os 

fortes. 
 

O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. 
 

Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. 
 

Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer, com amor. 
 

Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende." 
 

CORA CORALINA 
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BIOGRAFIA: Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, (Cidade de Goiás, 20 de agosto de 

1889 — Goiânia, 10 de abril de 1985) foi uma poetisa e contista brasileira. Considerada uma das principais escritoras 

brasileiras, ela teve seu primeiro livro publicado em junho de 1965 (Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais), quando já 

tinha quase 76 anos de idade.  

Mulher simples, doceira de profissão, tendo vivido longe dos grandes centros urbanos, alheia a modismos literários, produziu 

uma obra poética rica em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em particular dos becos. Foi ao ter a segunda edição 

(1978) de Poemas dos becos de Goiás e Estórias Mais (Oficinas Gráficas da UFGo), com capa e ilustrações elaboradas pela 

consagrada artista Maria Guilhermina, orelha de J.B. Martins Ramos, e prefácio de Oswaldino Marques, saudada por Carlos 

Drummond de Andrade no Jornal do Brasil, a 27 de dezembro de 1980, que Aninha, já conhecida como Cora Coralina, ganhou a 

atenção e passou a ser admirada por todo o Brasil. "Não estou fazendo comercial de editora, em época de festas. A obra foi 

publicada pela Universidade Federal de Goiás. Se há livros comovedores, este é um deles." Manifesta-se, ao ensejo, o vate 

Drummond. 

Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, publicado pela Editora José Olympio em 1965, reúne os poemas que consagraram 

o estilo da autora e a transformaram em uma das maiores poetisas de Língua Portuguesa do século XX. Já a segunda edição, 

repetindo, saiu em 1978 pela imprensa da UFGo. 

Onze anos depois da primeira edição de Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, compôs, em 1976, Meu Livro de Cordel. 

Finalmente, em 1983 lançou Vintém de Cobre - Meias Confissões de Aninha (Ed. Global). 

Cora Coralina recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFGo (1983). E, logo depois, no mesmo ano, foi eleita intelectual 

do ano e contemplada com o Prêmio Juca Pato da União Brasileira dos Escritores. Dois anos mais tarde, veio a falecer. A 31 

de janeiro de 1999, a sua principal obra, Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, foi aclamada através de um seleto júri 

organizado pelo jornal ‘O Popular’, de Goiânia, uma das 20 obras mais importantes do século XX.  
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ASPECTOS JURÍDICOS: PEDOFILIA, ABUSO OU EXPLORAÇÃO SEXUAL 

 

O combate à violência sexual contra crianças e adolescentes exige constante mobilização da sociedade. A violência sexual 

praticada contra crianças e adolescentes está entre as situações que mais geram comoção na sociedade. Nos últimos anos, 

não foram poucos os casos de abuso sexual, exploração sexual comercial, pedofilia, entre outras violações de direitos, que 

ganharam repercussão no noticiário. 

No entanto, mais do que um cenário de aumento puro e simples dos casos de violência sexual, o que as estatísticas revelam é 

uma expansão na quantidade de denúncias registradas. Um exemplo dessa realidade é o volume de ligações recebidas pelo 

Disque Denúncia Nacional, o serviço telefônico coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR). Tal contexto pode ser associado ao fato de o pacto de silêncio e o tabu, que sempre marcaram o fenômeno, 

estarem sendo progressivamente desconstruídos. 
 

ABUSO SEXUAL X EXPLORAÇÃO SEXUAL 

Tratar o Abuso Sexual e a Exploração Sexual como sinônimos é um equívoco bastante frequente.  Como veremos, há de fato 

elementos comuns – como os relacionados, por exemplo, as consequências para as vítimas – que permeiam os vários crimes 

sexuais praticados contra meninos e meninas. 

O principal elemento de diferenciação entre esses dois tipos de crime está relacionado ao interesse financeiro que está por 

trás da Exploração Sexual. 

Em uma definição mais geral, podemos dizer que tanto o Abuso Sexual quanto a Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes fazem parte de um conjunto de condutas exercidas, com ou sem consentimento dos vitimados, por uma pessoa 

maior de idade, que utiliza seu poder ou autoridade para a obtenção de favores ou vantagens sexuais. 
 

Abuso Sexual – O abuso sexual pode se manifestar dentro ou fora da família e acontece pela utilização do corpo de uma 

criança ou adolescente para a satisfação sexual de um adulto, com ou sem o uso da violência física. Desnudar, tocar, acariciar 

as partes íntimas, levar a criança a assistir ou participar de práticas sexuais de qualquer natureza também constituem 

características desse tipo de crime. 
 

Exploração Sexual Comercial – Consiste na utilização de crianças e adolescentes em atividades sexuais remuneradas, como 

a exploração no comércio do sexo, a pornografia infantil ou a exibição em espetáculos sexuais públicos ou privados. A 

exploração sexual não se restringe aos casos em que ocorre o ato sexual propriamente, mas inclui também qualquer outra 

forma de relação sexual ou atividade erótica que implique proximidade físico-sexual entre a vítima e o explorador.  Nesse 

tipo de violação aos direitos infanto-juvenis, o menino ou menina explorado passa a ser tratado como um objeto sexual ou 

mercadoria. Assim ficam sujeitos a diferentes formas de coerção e violência – o que, em muitos casos, implica trabalho 

forçado e outras formas contemporâneas de escravidão. É esse cenário de subjugação dos mais fortes pelos mais fracos que 

torna inadequado o uso do termo “prostituição” para identificar crianças e adolescentes vítimas de Exploração Sexual. 
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ABUSO SEXUAL X PEDOFILIA 

O conceito psiquiátrico de pedofilia diz respeito ao transtorno comportamental de indivíduos que sentem atração sexual por 

crianças. “O pedófilo é aquele que preferencialmente tem a sua libido exacerbada com a presença da criança e, 

principalmente, crianças muito pequenas” (psiquiatra José Raimundo Lippi, psiquiatra) 

Ao chamar de pedofilia qualquer ofensa sexual contra a criança, somos levados a ignorar o fato de que nem todo abusador 

sexual é um pedófilo. Algumas dessas pessoas podem ter realmente uma compulsão por sexo com crianças, mas outras se 

aproveitam de situações em que as crianças ficam mais expostas e vulneráveis para obter prazer sexual. 

 

LEGISLAÇÃO 

A pedofilia é um transtorno que pode levar o indivíduo a praticar crimes como o abuso sexual contra crianças e adolescentes 

e a divulgação e o armazenamento de conteúdos de pornografia infantil. Na legislação brasileira, por exemplo, o termo 

“pedofilia” não é citado em nenhum momento. “Não se julga a pedofilia. A tarefa do juiz da infância é dar a sentença de 

absolvição ou de condenação em um processo sobre abuso sexual” (José Antônio Daltoé Cezar, Juiz da Infância, RS). 

O juiz não procura saber se o réu sofre ou não de pedofilia, devendo apenas considerar se o suposto abusador tem 

consciência de seus atos. “A pessoa pode ter esse transtorno, mas isso não afasta sua responsabilidade, se ele tiver agido 

conscientemente. No conceito médico, o pedófilo é compulsivo, mas sabe o que está fazendo”, afirma. O juiz defende, 

entretanto, que o sistema penitenciário brasileiro ainda precisa ser equipado para que abusadores diagnosticados com 

transtornos sexuais sejam tratados para poder retornar ao convívio social. Nesses casos, apenas a reclusão não seria 

suficiente para impedir a reincidência. 
 

O Artigo 13 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) determina que médicos, professores ou responsáveis por 

estabelecimentos de saúde e ensino devem, obrigatoriamente, comunicar às autoridades competentes os casos de maus 

tratos contra crianças e adolescentes. 
 

CONCEITOS CIENTÍFICOS 

A Organização Mundial de Saúde considera a pedofilia como a preferência sexual por meninos e/ou meninas pré-púberes ou 

no início da puberdade. A Associação Americana de Psiquiatria detalha um pouco mais a noção, classificando pedofilia dentro 

do grupo das parafilias, que são anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que causam sofrimento 

ou prejuízo da vida social ou ocupacional do indivíduo. A classificação Norte-Americana de transtornos mentais (DSM-IV) 

define a pedofilia “envolve atividade sexual com uma criança pré-púbere (geralmente com 13 anos ou menos)” e o indivíduo 

com pedofilia deve ter acima de 16 anos e ser pelo menos cinco anos mais velho que a criança com a qual ele tem relação 

sexual ou deseja ter.” 
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COMO FAZER UMA CRIANÇA GOSTAR DE LER? 

Siga as dicas de especialistas e faça seu filho desenvolver o gosto pela leitura 

 

É importante evitar que a leitura se torne algo massante, lembre-se: o mais importante é 

ter prazer em ler! 

Ler é um hábito poderoso que nos faz conhecer mundos e ideias. Descubra a importância 

da leitura para todas as idades! 

 

A partir de sete, oito anos, sabe-se que a criança mostra independência na escolha dos títulos que deseja ler, reconhecendo 

os autores e os ilustradores favoritos. É um momento de grande importância no seu desenvolvimento como leitora e os pais 

precisam se esforçar em participar ativamente dele. 

Acontece que o tempo passa rápido e, à medida que a criança cresce, sente-se cada vez mais atraída por atividades que nada 

tem a ver com livros (vídeo games, internet) Cabe perguntar: como fazer um(a) jovem se mostrar interessado(a) pela leitura 

a ponto de dedicar regularmente tempo para ela?  
 

Cabe aos pais encontrar uma solução - uma ideia é organizar o dia a dia desses jovens de modo a criar horários para tudo, 

inclusive ler. Os pais também precisam estar atentos ao fato de servirem de modelo, daí a importância de lerem 

regularmente no ambiente doméstico. Mais: ao escolherem um livro, eles devem compreender que estão trazendo à tona os 

valores que pretendem passar para os filhos. Por isso, é essencial que leiam com atenção o que querem apresentar de modo a 

terem certeza sobre o conteúdo selecionado. 
 

O prazer continua a ser prioritário, evitando que a leitura se transforme em algo mecânico, obrigatório. E a história não deve 

ser usada pelos pais para passar lição de moral, mas sim discutir ideias que julgam importantes com os filhos. 

 

DICAS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE JOVENS LEITORES E LIVROS SÃO DESTACADAS A SEGUIR: 
 

AINDA É TEMPO DE LER COM ELE  

Ler uma história com alguém é uma atividade de troca - de opiniões, impressões e afetos. Por isso, não deixe de 

ler com seu filho só porque ele já sabe fazer isso sozinho. Até parece que saber ler é uma espécie de castigo 

porque ninguém mais dá atenção à criança, nem mãe nem pai... A leitura infantil precisa evoluir, ganhar 

desenvoltura, e o papel dos pais é fundamental na tarefa. 

O LIVRO NÃO PODE PERDER PARA O COMPUTADOR  

Nessa idade, inúmeras atividades podem roubar a atenção do seu filho de modo a ele não se interessar mais por 

livros. A concorrência da tecnologia é intensa, exercendo enorme sedução sobre a curiosidade infantil. Como 

resolver? Controle os horários do seu filho, é o único jeito. Porque ele precisa ter tempo para estudar, fazer a 

lição de casa, jogar na internet, brincar, ler livros... E também não fazer nada. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
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O AMBIENTE FACILITA 

Criar, em casa, um espaço só para os livros infantis, onde a criança poderá se acomodar com conforto para ler a 

qualquer momento, é outro modo (eficiente) de estimular a leitura. 

Sabe o que fazer para estimular a leitura em quem já se comporta como dono do próprio nariz?  

Dê atenção a estas sugestões de comportamento para trazer o foco da atenção do seu filho para os livros. 

1. ORGANIZAÇÃO É ESSENCIAL 

Encontre um jeito de organizar sua agenda diária para sempre estar disponível para ler com seu filho. O 

problema é que, à medida que a criança aprende a ler, diminui o tempo livre dos pais, eles ficam cada vez mais 

preguiçosos de participar desse ritual... E isso não deve acontecer! 

2. DIVIDA OS LIVROS COM ELE  

Os pais devem se manter informados pela escola dos livros que serão lidos ao longo do ano letivo. Com os dados 

atualizados, cabe aos pais acompanhar a narrativa de cada livro, revezando a leitura dos capítulos com a criança, 

por exemplo. Essa participação vai estimular o interesse infantil pela história - e o desejo de trocar ideias a 

respeito.  

3. AJUDE-O A DESCOBRIR AS REFERÊNCIAS  

Visite sites, use a internet para levantar dados sobre os autores e ilustradores que seu filho admira. Quando 

mais informação trouxer à tona, maior a possibilidade de atrair a criança para esse universo literário. 

4. RESERVE ALGUNS MINUTOS DIÁRIOS PARA LEITURA  

É preciso criar o horário da leitura: 30 minutos por dia, ou então, um número definido de capítulos, por exemplo. 

Esse ritual tem de se tornar prioridade dos pais, mesmo cientes de que a atenção do seu filho é desviada 

constantemente dos livros por inúmeras atividades. 

5. CRIE UMA LEITURA SOB MEDIDA!  

Como tornar o livro (quase) insubstituível? Criando um ambiente de leitura próximo do ideal, escolhendo títulos 

que tenham a ver com a personalidade e os gostos do seu filho, encontrando tempo para ir à livraria regularmente 

na companhia dele etc. 

6. TROQUE EXPERIÊNCIAS E OUÇA O LADO DELE 

É importante comentar com seu filho as histórias que marcaram sua adolescência, relembrando os títulos que 

você leu quando tinha a mesma idade... Mas atenção: é preciso respeitar um dos direitos do leitor, o de não 

gostar de uma história. Se isso acontecer, faça seu filho justificar... Só não vale dizer que o livro é chato. 

7. PRESERVE A NARRAÇÃO TRADICIONAL 

Lembre-se: livro ilustrado, sem palavras, também estimula a criança a se interessar pela leitura desde cedo. Mas 

nada deve substituir a história narrada de modo tradicional. A internet também oferece possibilidades de 

leitura, mas elas acontecem de modo rápido e superficial, ao passo que o livro impõe outro ritmo, estimulando o 

leitor a mergulhar no enredo! 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/fazer-crianca-gostar-ler-737388.shtml
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ESPIRITUALIDADE E  RELIGIÕES COMPARADAS : PRINCÍPIOS 

 

1) ‘DEUS É A INTELIGÊNCIA SUPREMA, causa primária de todas as coisas’. A vida em todo o Universo é presidida 

segundo as leis sábias e justas de Deus. Somos todos filhos criados e amados por Deus, destinados à felicidade completa! 
 

2) JESUS É O MESTRE DIVINO, o espírito mais perfeito que já viveu entre nós, enviado por Deus à Terra para nos 

ensinar as leis maiores do AMOR.  
 

3) TODOS NÓS SOMOS SERES ESPIRITUAIS em evolução, numa passagem transitória pelo mundo material. A vida no 

corpo material é uma escola, em que aprendemos as grandes Leis da Vida, as leis morais ensinadas pelo MESTRE JESUS. 
 

4) A EVOLUÇÃO É LEI DA VIDA a que todos estão submetidos, caminhando em busca de nossa felicidade, de acordo com 

nossos méritos e esforços próprios. Existe a evolução biológica e a evolução espiritual,  
 

5) A MORTE NÃO EXISTE no sentido da eliminação da vida e da consciência, pois o corpo material é apenas um envoltório 

do Espírito (da Alma) que, após a sua destruição (morte), passa a viver com o seu corpo espiritual, do outro lado da vida. 
 

6) A VIDA É UMA GRANDE ESCOLA que, para a conquista de novos valores e aprendizados, a Lei de Deus nos oferece 

infinitas possibilidades. Jesus é o mestre maior, entre outros menores, e este foi o único título que aceitou: MESTRE. 
 

7) O OBJETIVO DA EXISTÊNCIA É ADQUIRIR SABEDORIA E AMOR através das experiências e das provas que a 

sabedoria divina nos oferece sempre de acordo com as nossas necessidades, capacidades e merecimentos, e o Evangelho 

do Mestre Jesus é o nosso guia seguro e perfeito para iluminar a nossa consciência e caminhada. 
 

8) A MISERICÓRDIA DE DEUS É INFINITA e oferece a todos infinitas oportunidades de reparação e recomeço. Todos 

os espíritos são filhos amados de Deus e todos poderão estar, um dia, caminhando na estrada do bem e do amor.  
 

9) ´AMAR A DEUS SOBRE TODAS A COISAS E AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO´ resume todas as doutrinas 

cristãs, os ensinamentos dos mais diferentes profetas e religiões de todos os tempos (Mateus, cap. XXII, v. 34 a 40) 
 

10) SOMOS RESPONSÁVEIS PELOS NOSSOS DESTINOS e a Lei de Deus corrige os nossos erros, retornando para nós 

mesmos as dores que provocamos em nossos irmãos. A cada um de acordo com os seus méritos. 
 

11) OS LAÇOS DE AFEIÇÃO NÃO SE ROMPEM COM A MORTE DO CORPO. Os espíritos (as Almas) conservam os 

mesmos sentimentos, bons ou ruins, que tiveram pelos homens enquanto viviam na Terra. Portanto, a morte do corpo 

físico não rompe com os laços de afeição que temos pelos nossos entes queridos.  
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O ESPIRITISMO E  AS  RELIGIÕES COMPARADAS 

 

E S P I R I T I S M O OUTRAS DOUTRINAS RELIGIOSAS 

1) É UMA RELIGIÃO CRISTÃ pois tem como base moral o Evangelho do Cristo. 

Considerado o Consolador Prometido por Jesus, conforme descrito por João 

(cap. XIV, v.16, 17 e 26). Revelado ao mundo por meio da mediunidade. 

Aceita na figura do ´Espírito Santo´ como uma 

entidade espiritual que inspira as pessoas orientações 

e mensagens de elevação espiritual.  

AS PRÁTICAS ESPÍRITAS são absolutamente gratuitas e têm sempre a 

finalidade de fazer o bem, SEM imposições, proselitismos, dogmas, rituais, 

amuletos, imagens, defumações, velas, vestimentas especiais, adorações, 

promessas, adivinhações, amarrações e dízimos.  

Utilização de rituais, promessas, imagens, amuletos, 

dízimos e dogmas como forma de contato com a 

divindade. Muitas utilizam práticas herdadas das 

antigas religiões pagãs, antes do cristianismo.  

NÃO POSSUI SACERDÓCIOS, padres, pastores, gurus, mestres ou guias, pois 

acredita que cada ser humano deve se orientar pela sua própria consciência (luz 

interior), e que Jesus é o único e verdadeiro Mestre. 

Para algumas religiões, os sacerdotes, os pastores e 

os gurus são intermediários do divino e representam, 

de alguma forma, Deus na Terra. 

DESVENDA OS GRANDES SEGREDOS DA MORTE, através da comunicação 

mediúnica, esclarece sobre a vida espiritual e sobre o destino do homem após a 

morte do corpo físico, retira todos os véus e mistérios da imortalidade da alma. 

A vida após a morte ainda é um mistério. As ideias de 

céu, inferno e purgatório não são claras, e pouco 

esclarece o homem sobre o seu destino futuro. 

UTILIZA A FÉ RACIOCINADA, acredita que todos os fenômenos são naturais e 

cabe à ciência explica-los sempre em plena concordância com as leis perfeitas e 

soberanas de Deus. Toda a doutrina de fé deve passar pelo crivo da razão. 

Baseado em dogmas. Acredita-se por revelação, sem a 

análise das causas mais profundas. As verdades 

espirituais não podem ser questionadas. 

NÃO ACREDITA EM MILAGRES no sentido da violação das leis naturais, 

demonstra que todos os fenômenos têm uma explicação lógica, que Deus não 

precisa demonstra a sua sabedoria violando as próprias leis por Ele criadas. 

Algumas religiões acredita em milagres como uma 

ação direta de Deus no mundo, como uma exceção, 

violando as próprias leis por Ele estabelecidas.  

LEI DE CAUSA E EFEITO, somos os únicos responsáveis pelo nosso destino, pelo 

bem ou mal que nos acontece. As sofrimentos são reação da Lei Divina, 

corrigindo as escolhas erradas que fazemos. Toda ação produz uma reação. 

Acredita no pecado original, as dores dessa vida têm 

origem em erros de nossos ancestrais. Não somos os 

únicos responsáveis pelo nosso destino. 

REENCARNAÇÃO, vivemos muitas vidas materiais, nascendo em corpos 

diferentes, e a vida atual é uma continuidade das vidas anteriores, como numa 

escola em que passamos gradualmente de ano escolar para outro. 

RESSURREIÇÃO, ou seja, a alma voltará a viver no 

mesmo corpo material no final dos tempos, e a alma 

aguarda este tempo permanecendo em um sono.  

A EVOLUÇÃO é uma lei natural, ´Nascer, Morrer, Renascer ainda e progredir 

sempre, tal é a Lei’. Todos os homens poderão ser felizes um dia, mediante o 

esforço pessoal da reforma íntima. Não existem sofrimentos eternos e nem 

espíritos voltados eternamente para o mal (demônios). 

Nega a evolução, todo o nosso destino depende de 

uma única vida material, sem outra oportunidade. Se 

não conseguir cumprir os mandamentos divinos, o 

homem será condenado eternamente, sem remissão. 

COMUNICAÇÃO COM OS TODOS OS ESPÍRITOS, superiores e inferiores, 

através da mediunidade que é uma aptidão natural de algumas pessoas chamadas 

de médiuns. A comunicação com os espíritos nos possibilita entrar em contato 

com nossos entes queridos que já partiram pelas fronteiras da morte física. 

Não é possível a comunicação com os bons espíritos e 

nem como os nossos familiares. Somente os maus 

espíritos se comunicam, conhecidos como demônios ou 

diabo. 
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COMO ENSINAR A SOLIDARIEDADE 

Por: Rubem Alves 
 

"Se te perguntarem quem era essa que às areias e aos gelos quis ensinar a primavera...”: 

é assim que Cecília Meireles inicia um de seus poemas.  

Ensinar primavera às areias e aos gelos é coisa difícil. Gelos e areias nada sabem sobre 

primaveras...  

Pois eu desejaria saber ensinar a solidariedade a quem nada sabe sobre ela.  

O mundo seria melhor. Mas como ensiná-la? Será possível ensinar a beleza de uma sonata de Mozart a um surdo?  

E poderei ensinar a beleza das telas de Monet a um cego?  

De que pedagogia irei me valer? Há coisas que não podem ser ensinadas, coisas que estão além das palavras.  

Cientistas, filósofos e professores são aqueles que se dedicam a ensinar as coisas que podem ser ensinadas por meio das 

palavras.  

Sobre a solidariedade muitas coisas podem ser ditas.  

É possível desenvolver uma psicologia da solidariedade, ou uma sociologia da solidariedade, ou uma ética da solidariedade...  

Mas os saberes científicos e filosóficos sobre a solidariedade não ensinam a solidariedade, da mesma forma como as críticas 

da música e da pintura não ensinam a beleza da música e da pintura.  

A solidariedade, como a beleza, é inefável – está além das palavras.  

Palavras que se ensinam são gaiolas para pássaros engaioláveis. Mas a solidariedade é um pássaro que não pode ser engaiolado.  

Não pode ser dita.  

A solidariedade pertence à classe de pássaros que só existem em voo. Engaiolados, eles morrem. (...) 

Mas há coisas que não estão do lado de fora, coisas que moram dentro do corpo.  

Estão enterradas na carne, como se fossem sementes à espera... Sim, sim! Imagine isto: o corpo como um grande canteiro!  

Nele se encontram, adormecidas, em estado de latência, as mais variadas sementes.  

Elas poderão acordar, como a Bela Adormecida acordou com um beijo. Mas poderão também não brotar. Tudo depende...  

As sementes não brotarão se sobre elas houver uma pedra.  

E também pode acontecer que, depois de brotar, elas sejam arrancadas...  

De fato, muitas plantas precisam ser arrancadas, antes que cresçam: as pragas, tiriricas, picões...  

Uma dessas sementes é a “solidariedade”. 

A solidariedade não é uma entidade do mundo de fora, ao lado de estrelas, pedras, mercadorias, dinheiro, contratos.  

Se ela fosse uma entidade do mundo de fora poderia ser ensinada e produzida.  

A solidariedade é uma entidade do mundo interior.  

Solidariedade nem se ensina, nem se ordena, nem se produz.  

A solidariedade tem de brotar e crescer como uma semente...  

Veja o ipê florido! Nasceu de uma semente.  

Depois de crescer não será necessária nenhuma técnica, nenhum estímulo, nenhum truque para que ele floresça.  
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Angelus Silesius, místico antigo, tem um verso que diz: “A rosa não tem porquês. Ela floresce porque floresce”. 

 O ipê floresce porque floresce. Seu florescer é um simples transbordar natural da sua verdade.  

A solidariedade é como o ipê: nasce e floresce.  

Mas não em decorrência de mandamentos éticos ou religiosos.  

Não se pode ordenar: “Seja solidário!”  

A solidariedade acontece como um simples transbordamento: as fontes transbordam...  

Já disse que solidariedade é um sentimento. É esse o sentimento que nos torna humanos.  

A solidariedade me faz sentir sentimentos que não são meus, que são de um outro. 

Acontece assim: eu vejo uma criança vendendo balas num semáforo. Ela me pede que eu compre um pacotinho das suas balas.  

Eu e a criança – dois corpos separados e distintos.  

Mas, ao olhar para ela, estremeço: algo em mim me faz imaginar aquilo que ela está sentindo.  

E então, por uma magia inexplicável, esse sentimento imaginado se aloja junto dos meus próprios sentimentos.  

Na verdade, desaloja meus sentimentos, pois eu vinha, no meu carro, com sentimentos leves e alegres, e agora esse novo 

sentimento se coloca no lugar deles.  

O que sinto não são meus sentimentos.  

Foram-se a leveza e a alegria que me faziam cantar.  

Agora, são os sentimentos daquele menino que estão dentro de mim.  

Meu corpo sofre uma transformação: ele não é mais limitado pela pele que o cobre. Expande-se.  

Ele está agora ligado a um outro corpo que passa a ser parte dele mesmo.  

Isso não acontece nem por decisão racional, nem por convicção religiosa, nem por um mandamento ético.  

É o jeito natural de ser do meu próprio corpo, movido pela solidariedade.  

Pela magia do sentimento de solidariedade meu corpo passa a ser morada do outro.  

É assim que acontece a bondade.  

O menino me olhou com olhos suplicantes. E, de repente, eu era um menino que olhava com olhos suplicantes...  

  

Rubem Alves. (Boa Esperança-MG, 15 de setembro de 1933) é um psicanalista, educador, teólogo e escritor brasileiro, é autor de livros e 

artigos abordando temas religiosos, educacionais e existenciais, além de uma série de livros infantis.  

Bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, Mestre em Teologia e Doutor em Filosofia (Ph.D.) pelo Seminário 

Teológico de Princeton (EUA) e psicanalista. Lecionou no Instituto Presbiteriano Gammon, na cidade de Lavras, Minas Gerais, no Seminário 

Presbiteriano de Campinas, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro e na UNICAMP, onde recebeu o título de Professor 

Emérito. Tem um grande número de publicações, tais como crônicas, ensaios e contos, além de ser ele mesmo o tema de diversas teses, 

dissertações e monografias. Muitos de seus livros foram publicados em outros idiomas, como inglês, francês, italiano, espanhol, alemão e 

romeno. Sua mensagem é direta e, por vezes, romântica, explorando a essência do homem e a alma do ser. "Ensinar" é descrito por Alves 

como um ato de alegria, um ofício que deve ser exercido com paixão e arte. É como a vida de um palhaço que entra no picadeiro todos os dias 

com a missão renovada de divertir. Ensinar é fazer aquele momento único e especial. Mostrando que esta, na verdade é a forma mais eficaz e 

verdadeira de transmitir conhecimento. Agindo como um mago e não como um mágico. Não como alguém que ilude e sim como quem acredita e 

faz crer, que deve fazer acontecer. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Esperan%C3%A7a_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacharelado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semin%C3%A1rio_Teol%C3%B3gico_de_Princeton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semin%C3%A1rio_Teol%C3%B3gico_de_Princeton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Claro
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNICAMP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tese
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disserta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
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NORMAS E REGULAMENTOS ESCOLARES 
 

Senhoras Mães, Senhores Pais, e demais responsáveis pelo aluno(a) do Colégio Allan Kardec. 
 

Ao matricularem seu(ua) filho(a) no Colégio Allan Kardec vocês estão formando conosco uma parceria de trabalho em prol da 

educação e formação desta criança ou adolescente. 

Mossa esperança em uma formação adequada com princípios nobres e uma instrução capacitadora é a base para a formação do 

Homem de Bem, que é o nosso objetivo maior. 

A organização, a disciplina, o respeito e a ordem são um os alicerces para um relacionamento adequado. 

Para que tudo funcione adequadamente é preciso seguir algumas orientações para o nosso dia a dia. 
 

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA PERÍODO MATUTINO: 

 Ensino Fundamental -  do 1° Ano ao 9° Ano): Início das Aulas    : 07h45 

                                                                    Término das Aulas : 12h00 
 

  Ensino Médio: Início das Aulas    : 07h10 

                       Término das Aulas : 12h00 
 

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA PERÍODO VESPERTINO: 

 Ensino Fundamental -  1° Ano ao 4° Ano - 2ª e 4ª feira: Início das Aulas    : 13h30 

                                                                                      Término das Aulas : 17h45 

 Ensino Fundamental - 5° Ano ao 9° Ano - 3ª e 5ª feira: Início das Aulas    : 13h30 

                                                                                     Término das Aulas : 17h45 
  

 1° ano do Ensino Médio - 3ª Feira: Início das Aulas   : 13h30 ás 17h45 
 

 2° ano do Ensino Médio - 3ª Feira: Início das Aulas   : 13h30 ás 17h45 
 

Observações: 1) Nas sextas-feiras os alunos serão liberados às 11h15 

2) Solicitamos chegar 10 minutos antes do início das aulas 

3) Pontualidade na entrada dos alunos como na saída. 
 

USO DO UNIFORME: 

1) O uniforme será exigido diariamente, não sendo permitido a entrada do aluno sem o uniforme. 

2) Ensino Fundamental I (até o 5° ano) camiseta do colégio e short, short saia ou calça do uniforme. 

3) Ensino Fundamental II e Ensino Médio - camiseta do colégio e short, short saia ou calça do uniforme. 

4) A partir do 6° ano será permitido o uso de calça jeans azul. 

5) No período vespertino, todos deverão vir devidamente uniformizados. 
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CALENDÁRIO 2014 
 

 

DIAS LETIVOS 

JANEIRO 05 DIAS MAIO 21 DIAS SETEMBRO 23 DIAS 

FEVEREIRO 21 DIAS JUNHO 22 DIAS OUTUBRO 23 DIAS 

MARÇO 19 DIAS JULHO - NOVEMBRO 20 DIAS 

ABRIL 20 DIAS AGOSTO 21 DIAS DEZEMBRO 10 DIAS 

TOTAL:   205   DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  à 22/janeiro  EP - ESTUDOS PEDAGÓGICOS (professores)  JULHO – FÉRIAS ESCOLARES 

27-janeiro  IA - INÍCIO DAS AULAS  04/agosto IA - INÍCIO DAS AULAS 

08/fevereiro  PM – REUNIÃO DE PAIS E MESTRES  09/agosto REP - ESCOLA DE PAIS 

03 à 05/março  FE - FERIADO – Carnaval  06/setembro REP - ESCOLA DE PAIS 

08/março REP - ESCOLA DE PAIS  15 à 19/setembro AV - AVALIAÇÃO 3º BIMESTRE 

05/abril REP – ESCOLA DE PAIS  22 à 26/setembro RE - RECUPERAÇÃO (aula normal) 

07 à 11/abril AV - AVALIAÇÃO 1º BIMESTRE  03/outubro CC - CONSELHO DE CLASSE (sem aulas) 

14 à 24/abril  RE - RECUPERAÇÃO (aula normal até as 10h)  04/outubro PM – REUNIÃO DE PAIS E MESTRES 

17 e 18/abril FE - FERIADO –  Paixão de Cristo      09 e 10/outubro JI – JICAK - Jogos Internos do Col. Allan Kardec 

17/18 e 21/abril FE - FERIADO –  Tiradentes      15/ outubro Dia do professor  (sem aulas) 

29/abril CC -CONSELHO DE CLASSE (aula normal até 10h)  24/outubro FE – FERIADO – Aniversário de Goiânia 

01e 02/maio  FE - FERIADO – Dia do Trabalho  01/novembro REP -ESCOLA DE PAIS 

05/maio  SL - SARAU LITERÁRIO (aula normal)  17 à 21/novembro AV - AVALIAÇÃO 4º BIMESTRE 

10/maio  PM – REUNIÃO DE PAIS E MESTRES  26/ novembro CC - CONSELHO DE CLASSE (sem aulas) 

09 à 13/junho AV - AVALIAÇÃO 2º BIMESTRE  28/novembro PM – REUNIÃO DE PAIS E MESTRES 

16 à 20/junho RE - RECUPERAÇÃO (aula normal)  01 à 12/dezembro RF - RECUPERAÇÃO FINAL (aula normal) 

26/junho CC - CONSELHO DE CLASSE (aula normal)  16/dezembro CC - CONSELHO DE CLASSE 

28/junho PM – REUNIÃO DE PAIS E MESTRES  19/dezembro PM – REUNIÃO DE PAIS E MESTRES 

31/julho e 01/agosto EP – ESTUDOS PEDAGÓGICOS (professores)     
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JANEIRO  FEVEREIRO  MARÇO 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

   1 2 3 4       1       1 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 PM 8 2 FE 3 FE 4 FE 5 6 7 REP 8 

12 13 14 15 EP16 EP 17 18 9 10 
11 12 13 14 15 

9 10 
11 12 13 14 15 

19 EP 20 EP 21 EP 22 23 24 
25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 

26 IA 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28  23/30 24/31 25 26 27 28 29 

     
ABRIL  MAIO  JUNHO 

D S T Q Q S S 

 

D S T Q Q S S 

 

D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 REP 5     FE 1 FE 2 REP 3 
 

1 
2 3 4 5 6 7 

6 AV 7 AV 8 AV 9 AV 10 AV 11 12 4 SL5 6 7 8 9 PM10 8 AV 9  AV 10 AV 11 AV 12 AV 13 14 

13 
RE 
14 

RE 
15 

RE 
16 

FE 17 FE 18 19 11 
12 13 14 15 16 17 15 

RE 

16 

RE 

17 

RE 

18 

RE 

19 

RE 

20 
21 

20 FE21 RE22 RE23 RE24 25 
26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 CC26 27 PM 28 

27 28 CC29 30    25 26 27 28 29 30 31 29 30      

     
JULHO  AGOSTO  SETEMBRO 

D S T Q Q S S 

 

D S T Q Q S S 

 

D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5      EP 1 2  1 2 3 4 5 REP 6 

6 7 8 9 10 11 12 3 IA 4 5 6 7 8 REP 9 7 8 9 10 11 12 13 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 
12 13 14 15 16 

14 AV 15 AV 16 AV 17 AV 18 AV 19 20 

20 21 22 23 24 25 
26 17 18 19 20 21 22 23 

21 
RE 
22 

RE 
23 

RE 
24 

RE 
25 

RE 
26 

27 

27 28 29 30 EP 31   24/31 25 26 27 28 29 30 
28 29 30     

     
OUTUBRO  NOVEMBRO  DEZEMBRO 

D S T Q Q S S 

 

D S T Q Q S S 

 

D S T Q Q S S 

   1 2 CC 3 PM 4       REP 1  RF 1 RF 2 RF 3 RF 4 RF 5 6 

5 6 7 8 JI 9 JI 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 RF 8 RF 9 RF 10 RF 11 RF 12 13 

12 13 14 FE15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 
15 14 15 

CC 

16 
17 18 PM19 20 

19 20 21 22 23 FE 24 25 16 AV 17 AV 18 AV 19 AV 20 AV 21 22 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30 31  
 

23/30 24 25 CC26 27 PM28 29  
28 29 30 31    
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HORÁRIO VESPERTINO – 13h30 às 17h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO - A 4° ANO - B 5° ANO 6° ANO 7° ANO 8° ANO 9° ANO 1o ANO 2o ANO

13:30 às 14:15 CORAL TEORIA MUSICAL XADREZ REFORÇO ESCOLAR REFORÇO ESCOLAR

14:15 às 15:00 ED. FÍSICA ED. FÍSICA ED. FÍSICA XADREZ TEORIA MUSICAL

15:00 às 15:45 ED. FÍSICA ED. FÍSICA ED. FÍSICA TEORIA MUSICAL XADREZ

15:45 às 16:15 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE

16:15 às 17:00 REFORÇO ESCOLAR XADREZ TEORIA MUSICAL ED. FÍSICA ED. FÍSICA

17:00 às 17:45 XADREZ REFORÇO ESCOLAR REFORÇO ESCOLAR ED. FÍSICA ED. FÍSICA

13:30 às 14:15 CORAL TEORIA MUSICAL XADREZ REFORÇO ESCOLAR REFORÇO ESCOLAR MATEMÁTICA MATEMÁTICA

14:15 às 15:00 ED. FÍSICA ED. FÍSICA ED. FÍSICA XADREZ TEORIA MUSICAL PORTUGUÊS PORTUGUÊS

15:00 às 15:45 ED. FÍSICA ED. FÍSICA ED. FÍSICA TEORIA MUSICAL XADREZ LABORATÓRIO LABORATÓRIO

15:45 às 16:15 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE

16:15 às 17:00 REFORÇO ESCOLAR XADREZ TEORIA MUSICAL ED. FÍSICA ED. FÍSICA ED. FÍSICA ED. FÍSICA

17:00 às 17:45 XADREZ REFORÇO ESCOLAR REFORÇO ESCOLAR ED. FÍSICA ED. FÍSICA ED. FÍSICA ED. FÍSICA

13:30 às 14:15 TEORIA MUSICAL CORAL INFORMÁTICA REFORÇO ESCOLAR REFORÇO ESCOLAR

14:15 às 15:00 ARTES ARTES ARTES INFORMÁTICA CORAL

15:00 às 15:45 ARTES ARTES ARTES CORAL INFORMÁTICA

15:45 às 16:15 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE

16:15 às 17:00 INFORMÁTICA REFORÇO ESCOLAR CORAL ARTES ARTES

17:00 às 17:45 REFORÇO ESCOLAR INFORMÁTICA REFORÇO ESCOLAR ARTES ARTES

13:30 às 14:15 TEORIA MUSICAL CORAL INFORMÁTICA REFORÇO ESCOLAR REFORÇO ESCOLAR

14:15 às 15:00 ARTES ARTES ARTES INFORMÁTICA CORAL

15:00 às 15:45 ARTES ARTES ARTES CORAL INFORMÁTICA

15:45 às 16:15 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE

16:15 às 17:00 INFORMÁTICA REFORÇO ESCOLAR CORAL ARTES ARTES

17:00 às 17:45 REFORÇO ESCOLAR INFORMÁTICA REFORÇO ESCOLAR ARTES ARTES

E N S I N O  M É D I O
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E N S I N O     F U N D A M E N T A L

OPÇÕES DE ATIVIDADES 

EDUCAÇÃO FÍSICA ARTES 

BALLET CLÁSSICO OFICINA DE RÁDIO 

DANÇA DE SALÃO PERCUSSÃO (Batuque 

Brasileiro) 

CAPOIERA VIOLÃO 

ARTES MARCIAIS TECLADO 

FUTEBOL CANTO CORAL 

VOLEI DE QUADRA   


