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MANUAL DO ALUNO E DA FAMÍLIA

“ A educação infantil tem com finalidade o desenvolvimento integral da criança 
até os cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos,  intelectual 

e social complementando a ação da família  e da comunidade.”

Portal do MEC

O Colégio São Francisco Xavier (CSFX), fundado em 1962, tem evoluído no sentido 
de acompanhar as mudanças pedagógicas e tecnológicas da educação, procurando 
sempre conciliar tradição com inovação. É uma escola com passado, atuando no pre-
sente, comprometida com o futuro. Um espaço privilegiado de cuidado permanente 
com a formação do indivíduo e de desenvolvimento da cidadania. Um espaço de plu-
ralidade, de atenção com o ser humano e de convivência com a sociedade.

A rotina das atividades escolares envolve um número significativo de pessoas, entre 
elas alunos, professores, colaboradores técnico-administrativos, familiares, visitantes, 
fornecedores e outras pessoas. Para que o convívio seja equilibrado e seguro, são 
necessárias regras de convivência que precisam ser observadas diariamente. O con-
junto de normas que rege o convívio no dia a dia do CSFX é norteado pela Proposta 
Pedagógica e pelo Regimento Escolar, à disposição dos pais/responsáveis, na Secre-
taria do Colégio ou nas Coordenações de Cursos e detalhado nos procedimentos do 
Sistema da Qualidade.

Este manual tem como objetivo orientar os alunos sobre seus direitos e deveres na 
escola, além de também dar-lhes informações importantes sobre o andamento do ano 
letivo (calendário, avaliações, resultados).

As informações aqui apresentadas colaboram para o desenvolvimento pleno da nos-
sa Proposta Pedagógica, visando o rendimento escolar do aluno, reforçando a sua 
autonomia, o seu desejo de superar-se, preocupação com a aprendizagem e o seu 
crescimento pessoal e social.
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1 - MENSAGEM DA DIRETORA

Caros alunos, 

Mais um ano se inicia... E, para este momento, falaremos sobre PESSOAS E PROPÓSITOS!

Ter um sentido, um significado para a vida, que envolve todos os seus aspectos, é atender a 
um chamado interno e externo, que nos faz buscar ser cada vez melhores. A missão da nos-
sa vida é o nosso grande propósito! Simplificando, é a razão pela qual acordamos todo dia e 
realizamos todas as coisas!  

Sobre Propósito e significado, um autor muito interessante é Viktor Frankl, um psiquiatra que 
sobreviveu a Auschwitz. Nos campos de concentração, ele perdeu praticamente toda a famí-
lia, mas transformou essa experiência na busca pelo sentido da vida, dedicando- a entender 
porque algumas pessoas sucumbiam rapidamente àquelas condições extremas, enquanto 
outras, apesar de tudo, conseguiam sobreviver.

Durante seu tempo lá, descobriu que os sobreviventes eram aqueles que criavam para si 
próprio um objetivo, que encontravam um sentido futuro para a existência – fosse ele, por 
exemplo, cuidar de um filho ou escrever um livro.

Para ele, “Todo ser humano tem a vontade de buscar um sentido para a vida, e esta vontade 
é, precisamente, a principal força motivadora da pessoa. No momento em que a pessoa se 
pergunta sobre o sentido da vida, expressa o que há de mais humano em si.” 

Descobrir nossa missão e nosso propósito é um objetivo essencial à felicidade, a uma vida 
com realizações sustentáveis. E isso passa pela identificação dos valores, talentos e das ha-
bilidades únicas.

“O sentido precisa ser encontrado, descoberto, e não criado.” (Viktor Frankl)

“Quando a pessoa encontra o sentido de sua vida, encontra aquilo que pode fazer e que expri-
me sua unicidade, a sua missão diante da vida. E, ao desempenhar no cotidiano aquilo que é 
seu sentido, realiza-se plenamente como ser humano, atuando com suas possibilidades mais 
peculiares. A realização pessoal vem como consequência de se atingir o sentido.” 

Ter um propósito de vida significa descobrir o que amamos, o que nos faz ser diferente. Aque-
la paixão que pode fortalecer, além da nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor. 

Propósito de vida é a maneira como transformamos o mundo e deixamos a nossa marca por 
onde passamos. Cada ser humano tem seu propósito e sua missão. E isto deve ser celebra-
do. Encontrar um propósito naquilo que fazemos pode ter muito a ver com nossa atitude. Fe-
licidade e significado geralmente resultam quando nos concentramos em algo ou em alguém 
que não seja nós mesmos. 

O importante é entender a que somos chamados, de modo que tenhamos uma vida cada vez 
mais plena, com relacionamentos positivos e uma contribuição ao mundo, alinhada com nos-
sos valores e sonhos mais profundos.

Para 2020, o desejo da família Sanfranciscana é que você comece transformando para melhor 
as suas atitudes e faça a diferença na vida das pessoas com as quais interage todos os dias.

Um ano cheio de significado e de propósito para todos nós!

Com afeto,
Solange Liége dos Santos Prado
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No mundo atual, onde se vive o contraste entre volume excessivo de informações, 
tecnologias avançadas e carência de “formação” do ser como pessoa íntegra e so-
cialmente responsável, faz-se necessário que o Colégio repense seu papel e busque 
alternativas de mudanças capazes de torná-lo dinâmico para conviver com tais con-
trastes.

Nessa perspectiva, a Proposta Pedagógica do Colégio São Francisco Xavier está 
norteada pelos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidarieda-
de, do respeito ao outro e ao bem comum; princípios políticos do exercício pleno da 
cidadania e do respeito à ordem democrática; princípios epistemológicos de opção 
das instituições; princípios pedagógicos fundamentais para a ação educacional que 
proporcionem ao educando “aprender a aprender, aprender a conhecer, a fazer, a 
conviver e a ser” e princípios estéticos que estimulem a criatividade, a curiosidade, a 
emoção e as diversas manifestações artísticas e culturais.

Destinado a alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, o CSFX 
Integral é uma opção a mais para as famílias que desejam oferecer uma educação 
completa para os filhos. No CSFX Integral os alunos passam todo o dia na escola e 
contam com uma programação completa que inclui: acompanhamento pedagógico, 
esportes, cursos de línguas, atividades artísticas, culturais e projetos variados.

O CSFX Integral oferece também a possibilidade de os alunos optarem pelo “CSFX 
Semi-integral” às segundas, quartas e sextas-feiras.

A integração da família com o Colégio é vital para o sucesso do aluno. A comunicação 
do CSFX com a família ocorre da seguinte forma:

• Telefonema

• Circulares

• Reuniões com pais, agendadas pelo Colégio ou pela família

• Fale conosco

• Agenda Eletrônica Semanal: enviada aos pais

• SMS

2 - PROPOSTA PEDAGÓGICA

3 - CSFX INTEGRAL

4 - COMUNICAÇÃO COLÉGIO - FAMÍLIA
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• Agenda escolar individual ( Educação infantil, EFI e 6° ano EFII).

• O Portal do Aluno  é um sistema que disponibiliza informações acadêmico-finan-
ceiras dos alunos. O Portal do Aluno está no site www.csfx.com.br. Para acesso, o 
responsável deverá possuir o login e senha.

• FACEBOOK.COM/CSFX

• INSTAGRAM

• Portal do Sistema Poliedro

 

OBSERVAÇÕES:

I. Para acesso ao Sistema Acadêmico, o login e a senha deverão ser solicitados à 
Secretaria, pessoalmente.

lI.  Para o recebimento da Agenda Semanal e notas parciais, via e-mail, é necessário 
o cadastro atualizado do e-mail do responsável.

IlI. Para facilitar o contato da família, todos os setores do Colégio estão equipados 
com serviço de telefonia. Portanto, em caso de necessidade de algum atendimento, 
orientamos que o encontro seja previamente agendado. Para tanto, fornecemos os 
números dos telefones.

Telefone Geral

Secretaria

Tesouraria

Assessoria de Gestão Pedagógica

Secretaria da Direção

Coordenação de Serviços Administrativos

Coordenação de Curso Fundamental I

Coordenação de Curso Fundamental lI 

Secretaria do Ensino Médio

Recepção Principal (Av. Itália)

Portaria Rua China - Alas A e B

Portaria Rua França -Ala C

Sala Atendimento

Cursos Técnicos

3829-9800

3829-9804/9805/ 9806/ 9807

3829-9808

3829-9873     

3829-9861

3829-9803

3829-9890 

3829-9821

3829-9838

3829-9800

3829-9832

3829-9816

3829-9891

3830-5850
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Faculdade São Francisco Xavier 

Baby Care

Laboratório de Informática Ala A

Laboratório de Informática Ala C

Pós Graduação Puc - Minas

Pedagogas/Orientadoras 

Educação Infantil

Ensino Fundamental I 1° ao 5° anos

Ensino Fundamental II 6° ao 9°

Ensino Médio 1ª, 2ª e 3ª séries

Pedagogas/Supervisoras 

Educação Infantil

Ensino Fundamental I

Ensino Fundamental II 6° ao 9°

Ensino Médio - 1ª, 2ª e 3ª séries, EM

Biblioteca 

Lanchonete

Colégio Integral

3830-5821

3830-5882

3829-9843

3829-9845

3829-9818

3829-9894

3829-9894

3829-9813

3829-9802

3829-9893

3829-9893

3829-9821

3829-9838

3829-9875/3830-5820

3829-9817

3829-9870/983043869

*Os pais deverão manter atualizados, na secretaria, os endereços, e-mails e os tele-
fones.

IV - Animais na escola

Fica proibida a entrada, permanência e o trânsito de animais de estimação nas depen-
dências da Instituição, salvo nas seguintes hipóteses:

a) Os cães guias terão trânsito e presença livres na Instituição, sempre e quando 
necessário, ressalvadas as áreas destinadas a laboratórios, armazenamento e mani-
pulação de alimentos;

b) Eventos e iniciativas promovidas pela própria Instituição.

O trânsito de animas na área externa da Instituição (calçadas, portões, estacionamen-
tos etc.) deverá respeitar as disposições da Lei Municipal em vigor (Lei nº1.815/00), e 
só será admitido quando os respectivos animais estiverem presos por guias e coleiras 
de segurança ou similares, acompanhados de responsável maior de 16 anos.

O descumprimento das regras acima poderá gerar aos alunos as punições disciplina-
res previstas neste Manual.



11AGENDA DO ALUNO 2020 | Ensino Fundamental

1° ao 3° ano do EF: ASV (Avaliação Somativa Variada), ASP (Avaliação Somativa 
Programada).

4° e 5° Ano EF: ASV (Avaliação Somativa Variada), ASP (Avaliação Somativa 
Programada) e Simulado.

6° ao 9° Ano EF: ASV (Avaliações Somativas Variadas), Blocos e Simulados CSFX e 
Simulado Poliedro.

1ª à 3ª Série EM: Avaliações Parciais, Simulados CSFX, Simulado Poliedro/ Simuladão.

Alertamos os pais para o necessário cuidado ao participarem de grupos nas redes so-
ciais para compartilhar informações sobre situações escolares de seus filhos. Quando 
esses meios são usados como meio de desabafo, e emissão de opinião, sem que os 
envolvidos no processo escolar conheçam o assunto abordado e não é preservado o 
direito de diálogo, ambos os lados ficam expostos. No lugar de ser uma ferramenta de 
comunicação, cria  se um problema de comunicação.

O CSFX preza pelo diálogo transparente. Para tanto, em primeira instância, a Coorde-
nação Pedagógica e, caso necessário, a direção, está(ão) sempre à disposição para 
atendimentos formais, agendados individualmente. Estes atendimentos são perso-
nalizados, atendem às demandas de cada família, são registrados na ficha de acom-
panhamento do aluno para que o tratamento da informação seja profissional e, se 
necessário, resulta em forma de intervenção. 

O Colégio São Francisco Xavier comunga com vários especialistas da educação a 
ideia de que a avaliação da aprendizagem deve ser processual, constante e fazer 
parte da rotina das aulas, subsidiando o professor, o aluno e a família com elementos 
para uma reflexão contínua sobre a aprendizagem e o ensino.

No CSFX a avaliação é compreendida como um conjunto de atuações que têm a fun-
ção de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica.

Ela acontece durante todo o processo, por meio de provas escritas e de atividades 
variadas, a critério de cada área de ensino ou disciplina, permitindo ao Colégio a rea-
valiação de sua ação educativa.

Os pontos correspondentes às etapas (1ª etapa: 30,0 pontos; 2ª etapa: 35,0 pontos 
e 3ª etapa: 35,0 pontos) são distribuídos, em cada disciplina, da seguinte forma:

5 - COMUNICAÇÃO VIA REDES SOCIAIS 

6 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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As ASV’s e Avaliações Parciais são avaliações de pequenos valores, sob a forma de 
provas escritas, trabalhos individuais e/ou em grupos, projetos ou outros, a critério do 
professor, e não são previstas em calendário.

As ASP’s são Avaliações Programadas individuais, previstas em calendário, para alu-
nos do Ensino Fundamental I.

O Bloco é composto de uma, duas ou três provas, que acontecem em um mesmo 
momento, previsto em calendário, de acordo com a série.

O Simulado avalia o aluno, em um mesmo momento, em várias disciplinas, e está 
previsto em calendário. É composto por questões objetivas e tem um formato variado 
no Ensino Fundamental II e Médio, desdobrando-se em Simulado Poliedro e Simulado 
CSFX, de acordo com a série. Tem uma classificação interna, divulgada para acom-
panhamento dos alunos.

O Simuladão é composto de uma, duas ou três disciplinas e é previsto em calendário. 
Tem como objetivo preparar o aluno, para a resolução de questões discursivas.

A PSO - Prova Substitutiva Opcional - é uma oportunidade que o aluno tem de fazer 
uma prova para substituir o menor resultado alcançado em uma das avaliações da 
etapa vigente: Bloco, Simulado ou Simuladão, desde que não necessite realizar a 
avaliação em segunda chamada. *Importante: Essa  prova e restrita à primeira e a 
segunda etapas. Em 2020 o valor a ser pago por PSO é de R$ 37,00.

Todo o sistema de avaliação é discutido entre os professores, Pedagogas e Coorde-
nação de Cursos, junto á Assessoria de Gestão Pedagógica.

IMPORTANTE!

O acompanhamento dos resultados parciais do aluno possibilita intervenções durante 
o processo, a fim de garantir um desempenho final satisfatório. Para que esse acom-
panhamento se efetive, os alunos e os responsáveis deverão monitorar os resultados 
(notas) das avaliações pelo Sistema Acadêmico, no site do CSFX. 

Revisão de prova
Quando o aluno tiver alguma dúvida quanto ao resultado de uma avaliação, deverá 
procurar o (a) professor (a) ou a Pedagoga Orientadora da série. Caso a dúvida não 
seja resolvida, poderá apresentar pedido de revisão de prova no período de 48 horas 
(2 dias úteis), após a entrega da avaliação pelo professor. O pedido deverá ser for-
malizado na Secretaria, pelo responsável, desde que a avaliação em questão esteja 
respondida à caneta (EFII e EM) e todas as páginas da prova estejam devidamente 
assinadas.

Segunda chamada
É facultada ao aluno que não puder comparecer a alguma avaliação marcada no ca-
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lendário (AP, Bloco, Simulados, Simuladão ), ou ASV cujo valor exceder a 2,9 pontos.

Deve-se requerer segunda oportunidade para a realização das provas, apresentando 
justificativa dentro do prazo estabelecido em cada etapa e observadas as seguintes 
condições:

I. doença que impeça o comparecimento ao Colégio, comprovada por atestado médico;

II. falecimento de pessoas da família, ou motivo de gala;

IlI. convocação de prestação de serviços previstos em lei e competições esportivas, 
prestação de exames, com comprovação de documentos ou

IV. casos julgados relevantes pela Coordenação do segmento.

OBSERVAÇÕES:

O aluno deverá preencher o requerimento próprio para Segunda Chamada, conforme 
data prevista em calendário. Esse formulário encontra  se disponível nas coordena-
ções e no site www.csfx.com.br seção “Pedagógico/Sistema de Avaliação”. O aluno 
que tiver a prova anulada por motivo de “cola” não terá direito à prova em Segunda 
Chamada.

No calendário escolar encontra-se a data limite para a inscrição e a data prevista para 
a realização das provas em segunda chamada e PSO, por etapa.

Após assinado pelo responsável, o requerimento deverá ser deferido pela Coordena-
ção/Pedagoga e protocolado na Secretaria do Colégio. Será cobrada uma taxa pela 
2ª chamada. Em 2020, o valor será de R$18,00 por disciplina para as condições I a IV 
descritas acima ou R$37,00 para os casos que não atenderem às condições observa-
das neste documento. Não haverá 2ª chamada de 2ª chamada e/ou PSO.

Quando o aluno não puder comparecer a alguma avaliação por motivo de participação 
em alguma Olimpíada Acadêmica ou Desportiva oficial, caberá à Coordenação do 
Segmento julgar e propor a alternativa adequada à situação.

Recuperação das Etapas
A Recuperação da Etapa acontecerá durante ou após as 1ª, 2ª e 3ª etapas letivas e 
terá os seguintes valores: 30 (trinta), 35 (trinta e cinco) e 35 (trinta e cinco) pontos, 
respectivamente, em todo o Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Poderão inscrever-se na Recuperação da Etapa os alunos com rendimento inferior a 
60% nas 1ª e 2ª etapas. Na 3ª etapa letiva poderão inscrever-se os alunos com rendi-
mento inferior a 60% na etapa vigente ou no somatório das três etapas letivas.

Os pontos alcançados por disciplina, pelo aluno, nessa recuperação, substituirão o 
resultado anterior (quando superior ao obtido durante o processo),observando o se-
guinte: não ultrapassarão 70% nas 1ª e 2ª etapas letivas e poderão recuperar até 
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100% na 3ª etapa letiva.

Excluem-se do direito à essa recuperação os pontos atribuídos às atividades associa-
das a responsabilidades como trabalho e tarefas

Será cobrada uma taxa referente ao processo de Recuperação das Etapas Letivas. 
O valor correspondente à realização da recuperação será informado pelas Coordena-
ções de Curso, a cada Etapa Letiva.

Não há segunda chamada das provas de recuperação.

Recuperação Final
Poderá participar do processo de Recuperação Final, em até quatro disciplinas, o 
aluno que obtiver um rendimento inferior a 60% dos pontos distribuídos durante o ano 
letivo no Ensino Fundamental (1° ao 9° ano) e no Ensino Médio. Para essa Recupe-
ração, o aluno não precisa se inscrever. Na Recuperação Final, os pontos alcançados 
por disciplina, pelo aluno, substituirão o resultado anterior e, para registro, prevalecerá 
o maior resultado alcançado pelo aluno entre os pontos obtidos nas 3 (três) etapas 
letivas e os pontos obtidos na Recuperação.

Matrícula com progressão parcial
O aluno do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio que 
tiver sido reprovado em até duas disciplinas, ao final do ano, poderá matricular-se na série 
seguinte, desde que realize os Estudos Suplementares - Progressão Parcial/Dependência 
- na(s) disciplina(s), objeto de reprovação, no ano letivo seguinte, concomitantemente aos 
estudos regulares da série, nas condições estabelecidas pelo Colégio.

O aluno da 3ª série do Ensino Médio, reprovado em até duas disciplinas tem o direito 
de efetuar os Estudos Suplementares – Dependência – No caso da 3ª série do Ensino 
Médio, os Estudos Suplementares - Dependência - poderão ser ministrados, a partir 
da publicação do Resultado Final, ainda no ano letivo vigente.

Apresentamos a seguir os capítulos do Regimento Escolar que versam sobre os di-
reitos e os deveres do aluno, bem como as proibições e as penalidades previstas. O 
Regimento Escolar está à disposição dos pais ou dos responsáveis, na íntegra, na 
Secretaria do Colégio ou nas Coordenações de Curso.

TÍTULO  VI

DO PESSOAL DOCENTE E DISCENTE/PAIS DE ALUNOS 

CAPÍTULO  lI

DO PESSOAL DISCENTE E PAIS/RESPONSÁVEIS POR ALUNOS

7. REGRAS DE CONVIVÊNCIA
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Art. 113 - O Corpo Discente é constituído pelos alunos regularmente matriculados na 
escola.

Art. 114 - O regime disciplinar dos alunos é expresso, anualmente, por um corpo de 
normas aprovadas pela Diretoria e que devem refletir a filosofia de educação da esco-
la, integrando-se assim a este Regimento.

Parágrafo Único - Na elaboração das normas, ter-se-á em conta o princípio de que 
cabe à escola criar condições para os alunos formarem o sentido de responsabilidade, 
nas situações em que o respeito, o bom-senso, o caráter, a ordem, a disciplina, a re-
flexão, a discriminação de valores, o convívio, a cooperação, a decisão e a ação lhes 
forem exigidos como atitude de vida.

Art. 115 - Constituem deveres dos alunos todos aqueles emanados deste Regimento 
e da legislação e normas de ensino aplicáveis, bem como das disposições legais co-
muns atinentes.

Art. 116 - Além do previsto no artigo anterior, constituem deveres dos alunos:

I-aplicar máxima diligência no aproveitamento do ensino ministrado;

lI - atender ao projeto didático e disciplinar, bem como à organização escolar, respei-
tando a orientação da Escola;

IlI - frequentar com assiduidade e pontualidade as aulas e participar de forma ativa de 
todas as atividades escolares;

IV- zelar pelo bom nome da Escola e respeitar seus símbolos e valores;

V- seguir as determinações emanadas da Diretoria, Coordenações, Professores e 
Funcionários, nas respectivas órbitas de competência, respeitando-lhes a postura de 
educadores e as normas regimentais da escola, inclusive o manual do aluno;

VI- zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, materiais, mó-
veis, utensílios e maquinário, responsabilizando-se financeiramente, pessoalmente 
ou por turma, por danos materiais causados e ressarcindo à Escola dos prejuízos.

VII - possuir e trazer todo o material didático necessário para a realização das ativida-
des escolares;

VIII- usar uniforme e documento de identificação para ter acesso às dependências 
internas do Colégio;

IX- observar, fielmente, os preceitos de higiene pessoal e comum, apresentando-se 
decentemente vestido e com asseio;

X- tratar com respeito a Diretora, os Coordenadores e Coordenadoras, os Professo-
res, professoras, Funcionários e colegas;

XI- estar presente no local determinado para as aulas, nos horários previstos, não 
havendo prazo de tolerância;

XII-fazer as tarefas propostas em sala de aula e/ou em casa, quando for ocaso;
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XIlI - entregar aos pais e/ou responsáveis as correspondências enviadas pela Escola 
e vice-versa, apresentando a assinatura, quando for o caso;

XIV- realizar as avaliações sem o artifício da “cola” e/ou utilizar do espaço em branco 
com desenhos e considerações incoerentes às atividades escolares.

XV- pagar, com pontualidade, a anuidade/semestralidade, suas prestações e demais 
encargos escolares, decorrentes do Termo de 

Acordo Por Adesão, firmado na Matrícula, quando for o Contratante (responsável fi-
nanceiro - maior de 18 anos);

Art. 117 - Ao aluno não é permitido:

I - entrar e sair da sala, enquanto está sendo ministrada a aula, sem permissão do 
professor;

lI - ausentar-se da Escola, sem autorização da Coordenação;

IlI - ocupar-se, durante as aulas, com aparelhos eletrônicos e/ou atividades estranhas 
às escolares;

IV.- trazer livros, gravuras, revistas, cartazes, ou escritos considerados inconvenien-
tes, bem como armas, aparelhos eletrônicos e quaisquer V - outros objetos estranhos 
ao estudo;

VI - consumir bebidas alcoólicas dentro da escola;

VII -  praticar atos desonestos, ter atitudes e posturas indevidas;

VIII - promover jogos e excursões, rifas ou coletas, sem a devida autorização;

IX - fumar no recinto do Estabelecimento ou fazer uso de drogas vetadas em  lei.

X - namorar nas dependências do CSFX (abraços, beijos e/ou qualquer contato físico 
que configure intimidade).

Art. 118 - Além daqueles que lhe são outorgados por toda legislação aplicável ou por 
este Regimento Escolar, constituem direitos do  aluno:

I - participar das atividades escolares, culturais, sociais, cívicas e recreativas, destina-
das à sua formação, e promovidas pela escola;

lI - ser tratado com respeito e atenção pelo Diretor, Professores, Funcionários e Colegas;

IlI - realizar a Pesquisa de Satisfação de Cliente apresentando sugestões de melhoria;

IV- representar, em termos, e por escrito, contra atos, atitudes ou deficiências de pro-
fessores, diretor, funcionários e serviços da escola;

V- utilizar-se dos livros da Biblioteca, nos termos do regulamento e normas próprias;

VI - utilizar-se das instalações e dependências da Escola, na forma e nos horários 
reservados;
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VI - tomar conhecimento, através de boletim escolar, das notas obtidas e de sua fre-
quência;

VIII- apresentar pedido de revisão de prova no período de 48 horas após a entrega 
pelo professor.

IX- requerer cancelamento de matrícula ou transferência, quando maior de idade, ou 
através do pai ou responsável, quando menor.

Art. 119 - Aos pais e/ou responsáveis de alunos caberá colaborar com a Escola para a 
consecução, por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada nível 
ou série dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos dispo-
nibilizados pela Escola.

Art. 120 - São direitos dos pais/responsáveis:

I - serem informados  a respeito  da Proposta  Pedagógica  da Escola, seus projetos e 
planos de trabalho, do Regimento Escolar;

lI - serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos, assim 
como informado das avaliações por estes obtidas;

IlI - serem atendido por pedagogas, coordenadores e diretoria para expor suas quei-
xas, dúvidas ou dificuldades.

Art. 121 - São deveres dos pais/responsáveis:

I - zelarem, por si e pelos alunos deles dependentes, de todos os seus deveres pre-
vistos no Regimento Escolar;

lI - comparecerem às reuniões convocadas pela Escola para que sejam informados ou 
esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;

IlI - zelar pela frequência do aluno à escola e do cumprimento de todas as obrigações 
escolares, bem como de seu comportamento ao longo do ano;

III - comunicar à Escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que possa 
colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;

IV - observarem os termos e condições previstos no Termo de Acordo por Adesão;

V - pagar, com pontualidade, a anuidade/semestralidade, suas prestações e demais 
encargos escolares, decorrentes do Termo de Acordo Por Adesão, firmado na Matrí-
cula;

VI - qualquer dano patrimonial causado por alunos à Escola ou a terceiros, dentro da 
Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das sanções disci-
plinares.

VII - manter atualizados, na secretaria, os endereços, e-mails e os telefones.

TÍTULO VII
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DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I

DO SENTIDO DA DISCIPLINA

Art. 122 - A disciplina será o ambiente humano criado pela vivência consciente dos 
direitos e deveres de cada membro da comunidade escolar, no exercício de suas res-
ponsabilidades, para o desenvolvimento do trabalho educativo.

Art. 123 - O regime disciplinar será o decorrente das disposições legais aplicáveis a 
cada caso, das determinações do Regimento Escolar, dos regulamentos específicos e 
decisões da Diretoria da Escola, Fundação Educacional São Francisco Xavier órgãos 
e serviços da unidade, nas respectivas órbitas de sua competência.

CAPÍTULO lI

DAS PENALIDADES

Art. 124 - Havendo transgressões das normas disciplinares serão aplicadas as se-
guintes sanções:

I- advertência;

II- repreensão;

III – suspensão;

IV – exclusão;

V - anulação de avaliações.

§ 1°- Conforme a gravidade da falta praticada poderá ser aplicada, desde logo, qual-
quer das sanções, independente da ordem em que se encontram enumeradas.

§ 3° - Define-se como falta disciplinar grave, a ensejar o cancelamento da matrícula 
(a sanção da exclusão), aquelas ocorridas na escola ou nas suas adjacências e que 
sejam tipificadas como infração à lei, tais como de drogas, lesão corporal, vias de fato, 
fraude ou falsidade de qualquer natureza, roubo, furto e outros danos ao patrimônio, 
dentre outros; ou aquelas incompatíveis com a moral e o decoro esperados em uma 
instituição de ensino, tais como manter- se na Escola e não frequentar a aula ou 
frequentá-la após o uso de bebidas alcoólicas e/ou outras drogas ilícitas, fumar nas 
dependências da Escola, praticar a cola, evadir-se, difamar a imagem da Escola etc.

§ 4° - A “cola” praticada por qualquer meio é considerada falta grave e, consequente-
mente, além da comunicação à família, seu praticante terá automaticamente a nota 
“zero” em todas as disciplinas envolvidas nas avaliações realizadas no momento da 
cola, e não terá direito à 2ª chamada.
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§ 5° - Quando aplicada qualquer das penalidades citadas no capítulo do artigo, será 
constituída Comissão responsável por ouvir e analisar o direito de defesa, quando 
apresentado. A comissão será composta pelos Coordenadores e Orientadores Edu-
cacionais do CSFX.

§ 6° - É responsabilidade da Comissão, citada no § 5°, apresentar parecer à Diretoria 
para decisão final.

Ao longo do ano letivo, podem ocorrer, com os alunos, fatos que precisam ser regis-
trados, tanto para a análise dos eventos ocorridos, quanto para fundamentação de 
ações futuras. Os fatos ocorridos, geralmente, estão relacionados a situações admi-
nistrativas ou a transgressões das normas disciplinares. A seguir, serão descritos os 
principais motivos que podem gerar o preenchimento e a emissão do formulário de 
ocorrência para alunos:

1. Aluno sem material/ dever;

2. Colocado para fora de sala de aula com postura e /ou atitude julgadas pelo educa-
dor como inadequadas;

3. Desrespeito e brincadeiras  inadequadas;

4. Namoro nas dependências do CSFX (abraços, beijos e/ou qualquer contato físico 
que configure intimidade). O fato será, imediatamente, comunicado à família;

5. Uso impróprio ou inadequado dos extintores de incêndio, tecnicamente distribuídos 
por todas as áreas internas do Colégio. Será punido com suspensão e deverá ressar-
cir o prejuízo;

6. Entrar e sair da classe, enquanto está sendo ministrada a aula, sem permissão do 
professor;

7. Ausentar-se da Escola, sem autorização da Coordenação;

8. Ocupar-se, durante as aulas, com trabalhos estranhos às atividades escolares;

9. Manusear livros, gravuras, revistas, cartazes, ou escritos considerados inconve-
nientes, aparelhos eletrônicos e quaisquer outros objetos estranhos ao estudo e

10. Praticar atos desonestos, ter atitudes e posturas indevidas.

8. OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES
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OBSERVAÇÕES:
Os impressos de ocorrências são canais de comunicação entre o Colégio e a Família 
para registro de fatos ocorridos com os alunos. Sempre que acontecerem tais regis-
tros, o documento é levado pelo próprio aluno para os pais ou os responsáveis assina-
rem e tomarem, assim, conhecimento do fato. No dia seguinte ao envio do documento, 
o aluno do Ensino  Fundamental II e EM deverá entregá-lo na portaria, assinado pelos 
pais ou pelos responsáveis. Já os alunos do Ensino Fundamental I deverão entregar 
para o emissor da ocorrência. Não acontecendo assim, o aluno será encaminhado às 
Pedagogas Orientadoras para outras providências.

• Por considerar que a educação formadora faz parte do currículo do CSFX e exige 
dos educadores posturas diversas de incentivo, apoio e também de imposição de re-
gras e punição, no caso do descumprimento delas, informamos que quando o aluno 
receber uma ocorrência pelo mesmo motivo, pela terceira vez, será emitido um comu-
nicado de suspensão, em caso de reincidência.

• A suspensão ou a exclusão podem ser aplicadas, também, sem a existência de 
ocorrências anteriores dependendo da gravidade do fato ocorrido e analisado pela 
coordenação do segmento.

• O aluno suspenso deverá ausentar-se da escola no prazo estabelecido e será comu-
nicado aos pais que perderá o direito de realizar toda e qualquer atividade, avaliativa 
ou não, no período da suspensão.

• A partir da primeira suspensão, o aluno não terá tolerância quanto ao descumpri-
mento da obrigação referente ao que originou a ocorrência. Isto implicará suspensão 
direta.

• A duração da suspensão será definida pela coordenação responsável, de acordo 
com a gravidade do fato.

• O dever de casa será monitorado pelo professor com apoio do Serviço de Orientação 
(Pedagoga), podendo gerar ocorrência.

FALTAS GRAVES
• São consideradas faltas extremamente graves ocorridas nas dependências internas 
e/ ou nas imediações do CSFX, ou em qualquer outro lugar onde o aluno tiver trajando 
o uniforme da escola ou diretamente envolvido (nestes casos de transgressão, caberá 
à Equipe de Ensino julgar a penalidade a ser aplicada):

• Agredir física ou moralmente Professores, Funcionários Técnico  Administrativos , 
Coordenadores de Curso e Diretor do CSFX.

• Fazer tráfico e uso de drogas lícitas e ilícitas, roubar e furtar, portar e/ou explodir 
bombas nas imediações e dependências do Colégio.

• Não reconhecer a autoridade de Professores, de Funcionários Técnico-Administrati-
vos, do Coordenador de Curso e do Diretor do CSFX.

• Agredir, desrespeitar um colega ou realizar brincadeiras que prejudiquem o desem-
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penho das atividades escolares (bullying).

•  Ausentar-se do Colégio sem autorização.

• Não frequentar a aula e manter-se no CSFX sem o conhecimento da Coordenação 
de Curso ou da Pedagoga Orientadora da série (“matar” aula mesmo estando presen-
te no Colégio).

• Depredar o patrimônio do CSFX.

• Praticar atos desonestos e/ou ter atitudes e posturas indevidas.

• Fotografar, gravar e/ou filmar alunos e/ou funcionários, sem o devido consentimento.

• Difamar a imagem do CSFX, bem como dos funcionários por meio de publicação de 
fotos, desenhos ou textos em redes sociais e/ou outros meios.

• Frequentar o CSFX após o uso de bebidas alcoólicas ou de substâncias que provo-
quem a alteração do juízo normal.

• Fazer avaliações escritas para colega.

• Falsificar assinatura dos pais ou dos responsáveis em documentos oficiais de comu-
nicação do Colégio.

• Praticar a “cola” com utilização de quaisquer meios para sua consecução, inclusive 
celulares.

• A “cola” praticada por qualquer meio é considerada falta grave e, consequentemente, 
além da comunicação à família, seu praticante terá automaticamente a nota zero em 
todas as disciplinas envolvidas nas avaliações realizadas no momento da cola, e não 
terá direito à 2ª chamada.

• Em hipótese alguma o celular deverá estar junto ao corpo do aluno no momento das 
avaliações. Esta ação configurará cola, independente de ser mensagem, despertador, 
chamada ou outros. Neste caso a avaliação será zerada, sem direito à segunda cha-
mada.

• Praticar qualquer tipo de “trote” no interior do Colégio e em suas imediações.

• Praticar pedágio nas  imediações do Colégio.

IMPORTÂNCIA DO DEVER DE CASA
O Colégio São Francisco Xavier, por ser uma escola que assume a missão de ajudar 
as famílias a educarem os filhos, considera obrigação conscientizar os alunos, os 
professores e os pais a respeito da importância de crianças e adolescentes assumi-
rem suas responsabilidades escolares e, entre elas, com destaque, a execução, com 
qualidade, do dever de casa. Mais do que a simples fixação de conteúdos, essa prá-
tica, na verdade, para o Colégio, está associada ao desenvolvimento de valores, um 
trabalho essencial para nossa Instituição, totalmente comprometida com a formação 
plena dos alunos.
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Pesquisas mostram que um dos fatores que mais contribuem para que o dever de 
casa interfira positivamente no desempenho acadêmico é a compreensão dessa tare-
fa como uma oportunidade de estruturar melhor o conhecimento construído, através 
da elaboração e aplicação em outros contextos. Essa visão permitirá ao aluno impri-
mir ao dever de casa um novo significado, transcendendo a visão da execução dos 
deveres apenas como cumprimento de uma atribuição dada pelo professor.

Consciente de sua participação na parceria com as famílias, o CSFX sempre deixa 
claro que executar bem o dever de casa não é uma opção, mas uma obrigação dos 
estudantes. Esclarece, ainda, que considera a dedicação a essa tarefa de grande 
importância para o desenvolvimento dos hábitos de estudo e, por conseguinte, da 
aprendizagem.

Os deveres de casa são importantes para sistematizar e ampliar os conteúdos  estu-
dados,  preparar-se  para as aulas seguintes, identificar

dúvidas relacionadas ao conteúdo, estabelecer diálogo com os professores,

visando esclarecer dúvidas, fixar conteúdos, por meio de aplicação imediata, e de-
senvolver textos de tipologia diversificada, uma competência cada vez mais exigida e 
valorizada na atualidade.

Os professores são orientados para que planejem os deveres de casa criteriosamen-
te, desenvolvendo estratégias de cobrança, visando garantir o compromisso dos alu-
nos com esses deveres, incentivando o aluno a fazer uso adequado da agenda, com 
anotações claras e formalizadas, corrigindo todos os deveres com qualidade, de acor-
do com os critérios definidos para cada ano/série, garantindo os seus objetivos ao 
elaborar o dever.

No Ensino Fundamental I e II, os professores fazem o acompanhamento dos deveres, 
diariamente. Dessa maneira, o aluno que apresentar dois ou mais registros, por falta 
de dever, por dever incompleto ou falta de material, recebe o formulário “Acompanha-
mento das rotinas do aluno”, informando aos pais sobre o ocorrido, um acompanha-
mento sistemático durante toda primeira etapa. Havendo reincidência, o SOE – Ser-
viço de Orientação Educacional – entrará em contato com a família. Caso a situação 
persista, a família novamente será convocada a comparecer à escola para análise do 
impacto da falta dos deveres no desempenho escolar do aluno. A partir daí, a cada 
dois “Acompanhamentos das rotinas do aluno”, ele receberá uma ocorrência.

9. ACESSO AO CSFX

O CSFX possui três portarias, assim distribuídas:

Recepção Principal: Av. Itália

Atende aos funcionários, aos visitantes , aos fornecedores e aos alunos/família .

Recepção EFII e EM, Rua China

Atende a todos os alunos do 6° ao 9° Ano/EF e da 1ª à 3ª série/EM, na entrada e na 
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saída de cada turno e em casos especiais.

Período de funcionamento/atendimento: das 6h40 às 19h.

Recepção EFI: Rua França

Atende aos alunos do 1° ao 5° Ano/EF, aos funcionários, aos visitantes e aos forne-
cedores.

Período de funcionamento/atendimento: das 6h40min às 19h.

Entrada/saída da Educação Infantil - Rua França Atende aos alunos da Educação 
Infantil

Período de funcionamento/atendimento: das 6h40min às 17h30min.

9.1.ENTRADA DOS ALUNOS

9.1.1. Ensino Fundamental e Ensino Médio

Os portões estarão abertos a partir de 6h40min (turno matutino), e de 12h40min (turno 
vespertino). Para ter acesso às dependências do CSFX, o aluno deverá estar unifor-
mizado e utilizar o cartão de identificação, que é de uso pessoal e intransferível. Ao 
entrar nas dependências do Colégio para registrar sua presença, o aluno deverá pas-
sar seu cartão (identidade escolar) em uma das leitoras óticas disponíveis na portaria, 
mesmo em horário extraturno.

Observações:

• Os responsáveis não devem adentrar o espaço escolar, salvo para dirigir- se à admi-
nistração , participar de reuniões agendadas e nas emergências.

• Eventuais atrasos, saídas antecipadas ou com pessoas que não as de rotina deve-
rão ser justificados por escrito. Esta agenda pode ser utilizada para este fim.

9.1.2. Quanto ao uso do cartão de frequência:

O aluno, quando admitido no CSFX, recebe o “Cartão do aluno” para acesso às de-
pendências do Colégio. A primeira via do cartão é gratuita. As demais vias deverão 
ser adquiridas através de requerimento preenchido na Secretaria do Colégio. Será 
cobrada uma taxa de R$ 28,00 para a confecção do cartão.

Não é permitido ao aluno entrar no colégio sem o cartão de identificação. Caso isso 
aconteça ao longo do ano, será feito um registro. Após o terceiro registro, será emitida 
uma ocorrência pelo funcionário da portaria, e, junto à 3ª ocorrência, um comunicado 
que poderá gerar uma suspensão.

Do 1° ao 3° ano EFI, o fato será comunicado à família, com emissão de ocorrência a 
partir do segundo comunicado.

I. Não é permitido cortar, danificar dados ou colar adesivos no cartão de identificação. 
Caso ele esteja alterado ou danificado, será recolhido e deverá ser substituído.
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lI. Nos casos de perda ou de danificação do cartão, o aluno ou seu Responsável deve-
rá dirigir-se à Secretaria e solicitar a segunda via. O recibo de solicitação da segunda 
via substituirá o cartão, até que este seja confeccionado, e deverá ser apresentado na 
portaria para acesso ao CSFX e para registro de frequência.

9.2. SÁIDA DOS ALUNOS
A saída dos alunos acontece nos horários de 12h08min e 18h08min, no Ensino Fun-
damenta lI e Ensino Médio e 12h20minn e 18h20min no Ensino Fundamental I é feita 
através da utilização do cartão de identificação, salvo Ensino Fundamental I.

Quando houver necessidade da saída antecipada do aluno, o responsável deverá 
solicitá-la por escrito (em caso de saída programada), ou buscá-lo pessoalmente. Por 
questões de segurança, não serão atendidas solicitações de liberação do aluno por 
telefone, a não ser em casos excepcionais e com autorização expressa da Coordena-
ção de Curso. Se houver necessidade, o aluno poderá retornar dentro do turno.

Obs.: Toda saída antecipada será feita por meio de preenchimento de impresso pró-
prio do CSFX.

Os pais ou responsáveis deverão evitar ao máximo a saída antecipada do aluno, pois 
todas as atividades programadas pelo Colégio são importantes e delas os alunos de-
verão participar integralmente.

No Ensino Fundamental I, os pais ou seus representantes deverão sempre buscar os 
alunos nos horários estabelecidos pela escola. Haverá uma tolerância de 30 minutos 
para as exceções. Caso a tolerância seja ultrapassada, será cobrada a hora/aula ex-
tra, cujo valor será adicionado ao valor da mensalidade do mês seguinte (consultar 
valores na tesouraria).

AUTORIZAÇÃO SAÍDA: GUARDA COMPARTILHADA OU UNILATERAL

Nestes casos específicos pedimos que os genitores, ou uma das partes, entre em 
contato diretamente com a Coordenação Pedagógica, fornecendo cópia autenticada 
do documento da guarda, informando qual consenso foi estabelecido para busca do 
aluno na escola.

Ressaltamos também que, de acordo com a Lei nº 13.058 de 2014, fica estabelecido 
que:

§6º “Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a 
qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa”.

9.3. ATRASOS
Os portões serão fechados ás 7h (matutino) e às 13h (vespertino). Solicitamos o má-
ximo de empenho e cooperação das famílias para que os alunos se insiram em am-
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biente escolar dentro do horário previsto.

Este rigor é necessário para a organização da rotina escolar e o andamento das ativi-
dades, considerando que tanto os alunos como a turma ficam prejudicados diante de 
atrasos.

Só será permitida a entrada de pais ou responsáveis, no espaço escolar, até dez mi-
nutos que antecedem o fechamento dos portões; isto para que as atividades transcor-
ram conforme programadas.

9.3.1 No início do turno:

- Matutino: Às 6h55min é emitido o sinal para os alunos e para os professores enca-
minharem-se para as salas, e às 7h iniciam-se as aulas.

- Vespertino: Às 12h55min é emitido o sinal para os alunos e para os professores en-
caminharem-se para as salas, e às 13h iniciam-se as aulas.

Será considerado atrasado o aluno que chegar ao CSFX após o horário de início das 
aulas.

OBSERVAÇÕES:

O aluno do Ensino Fundamental I, II e do Ensino Médio que chegar atrasado ficará 
impedido de assistir à primeira aula do turno. Aguardará na portaria (Espaço de Convi-
vência) e deverá aproveitar esse tempo para leitura, estudo, resolução de exercícios. 
Terá o atraso registrado em impresso próprio. Os atrasos serão observados e comu-
nicados à família com a orientação educativa aos pais e alunos.

O aluno cujo atraso for superior a 15 minutos deverá, por meio de comunicação es-
crita ou presença do responsável, apresentar justificativa plausível para o atraso, e 
entrará para a aula seguinte, obedecendo o horário de chegada e o horário das aulas. 
Caso contrário, a família será comunicada.

Será emitida uma ocorrência para o aluno que chegar atrasado entre as aulas, sem a 
devida autorização.
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10 -  UNIFORME ESCOLAR

11 - MATERIAL ESCOLAR 

“O uso do uniforme é obrigatório” (Regimento Escolar) por medida de padronização, 
identificação, segurança e organização da escola. A venda dos uniformes é feita por 
fornecedores autorizados, conforme especificado na Lista de Material/ 2020. 

Pedimos a atenção dos responsáveis quanto à manutenção ao uso diário do uniforme 
pelo aluno.

IMPORTANTE!

• O uniforme escolar é obrigatório em todas as atividades realizadas no Colégio.

• Ao chegar à escola sem uniforme, o aluno será advertido pela funcionária responsá-
vel pela portaria e será feito um registro em impresso próprio.

• Após o segundo registro, será emitida uma ocorrência e um comunicado que, em 
caso de reincidência, será impedido o acesso do aluno às dependências da escola.

• Não serão aceitos uniformes descaracterizados, cortados ,rasgados , desbotados ou 
com desenhos e de tamanho inadequado ao porte do aluno.

• Não é permitido o uso de sandálias ou de chinelos, sendo obrigatório o uso do tênis, 
EM QUALQUER ATIVIDADE DA ESCOLA, salvo em caso de enfermidade.

OBSERVAÇÕES:

• Nas aulas de laboratório, por questões de segurança, o aluno do Ensino Fundamen-
tal II e do Ensino Médio será obrigado a usar, além do uniforme (calça), jaleco branco, 
óculos de segurança e luvas. Caso contrário, não assistirá à aula e receberá uma 
ocorrência.

• Os agasalhos com a logomarca do Colégio encontram-se à venda nas lojas autori-
zadas, porém o uso não é obrigatório. O aluno poderá usar qualquer agasalho sobre 
a blusa de uniforme.

O material escolar é de uso individual. Além de estar devidamente identificado, deverá 
acompanhar o aluno, conforme o horário de aulas do dia.

Caso o aluno esqueça algum material no Colégio, deverá procurá-lo na portaria do co-
légio. Se não procurado até o último dia letivo do ano em curso, será doado a creches 
ou a outras entidades filantrópicas.

O CSFX não se responsabiliza por quaisquer materiais estranhos às aulas (brinque-
dos, aparelhos celulares, eletrônicos e outros). Além de desviarem a atenção dos 
alunos nas aulas, tais objetos correm risco de danos e extravias. Por isso, solicita-se 
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12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CSFX disponibiliza um setor que presta atendimento aos alunos no caso de aciden-
te e ou mal estar, realizando os encaminhamentos necessários com apoio da Coorde-
nação de Cursos.

De acordo com a Lei nº 12.630 de 19/03/08, a Escola não está autorizada pelos ór-
gãos municipais de saúde pública a administrar aos estudantes antibióticos, analgé-
sicos, antitérmicos ou qualquer outro medicamento, a não ser com receita médica. 
Recomenda-se que o usuário de medicamento traga-os de casa, apenas na dose 
necessária, com a orientação de uso por escrito e com assinatura do responsável.

Solicitamos à família que comunique à Pedagoga de Série sobre qualquer caso de 
doença ou de acidente com o aluno.

Exceto em casos de emergência, o Colégio não encaminha alunos para atendimento 
médico sem o devido conhecimento e autorização da família. Caso haja alguma ne-
cessidade, a família será comunicada por telefone para as devidas providências.

É importante manter atualizados os telefones de contato na agenda da criança.

12.2. Identidade  Estudantil

A Identidade Estudantil é fornecida ao aluno que manifestar o interesse em adquiri-la. 
Ela poderá ser usada para obtenção de descontos estudantis, observada a legislação 
vigente. Essa identidade não substitui o Cartão do aluno.

Em caso de interesse, o aluno deverá solicitar a Identidade Estudantil na Secretaria 
do Colégio, portando uma foto 3 x 4 recente. Será cobrada uma taxa pela confecção 
da Identidade Estudantil. Em 2020, o valor será de R$18,00.

às famílias não permitirem que os alunos se dirijam ao Colégio portando-os. Caso 
o aluno porte o aparelho celular, deverá mantê-lo desligado durante as aulas; caso 
contrário, o objeto será recolhido, entregue à pedagoga da série ou na Sala de Aten-
dimento de cada segmento e devolvido somente com a presença dos responsáveis. 
No momento da entrega do celular aos responsáveis, esses deverão assinar uma 
ocorrência referente ao fato.

Obs.: Todo material entregue pelos responsáveis do aluno na portaria deverá ser pro-
curado pelo próprio aluno, na hora do recreio.

No Ensino Fundamental I, o material deverá ser entregue ao auxiliar da Portaria que 
o encaminhará à professora regente.

Os inspetores do CSFX são responsáveis por guardar todos os materiais encontra-
dos na escola e promover sua entrega através do serviço de “achados e perdidos” 
O CSFX não será responsável por objetos não entregues, sem identificação ou não 
procurados em tempo hábil.
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12.3 - Declaração de Escolaridade, Boletim e Histórico Escolar

Os documentos relativos à vida escolar do aluno deverão ser requeridos na Secretaria 
do Colégio. A primeira via do documento é gratuita.

Para a segunda e demais vias, será cobrada taxa conforme a seguir:

Declaração: R$18,00

Histórico Escolar: R$38,00 

Boletim: R$18,00

  

Os pedidos de mudança de turno deverão ser formalizados na Secretaria. Os pedidos 
para 2020 devem ser efetivados até o mês de setembro de 2020, para os alunos ve-
teranos. Os pedidos feitos após essa data serão analisados posteriormente. O aten-
dimento ao pedido está condicionado à existência da vaga no turno solicitado e aos 
critérios definidos pelo CSFX.

12.4 - Intercâmbio Escolar

Os alunos que forem participar de programas de intercâmbio deverão procurar a Se-
cretaria para orientações. O CSFX só aceitará o aproveitamento de estudos no exte-
rior, para continuidade no retorno, dos alunos que estiverem com no mínimo de 60% 
dos pontos distribuídos), na data do pedido de transferência.

Os alunos que retornarem do intercâmbio para o 2° semestre letivo farão as avalia-
ções da 3ª etapa. Serão aprovados se obtiverem o mínimo de 60% de aproveitamento 
em cada disciplina da série cursada.

Para fins de aproveitamento de estudos, será observada a legislação vigente e o 
Histórico Escolar deverá estar autenticado pelo consulado brasileiro no país do inter-
câmbio ou com aposta de selo da apostila (conforme Convenção de Haia para países 
que fazem parte do acordo).

 

12.5 - Transferências/ cancelamento de matrícula

A transferência, o cancelamento, a desistência e o trancamento de matrícula devem 
ser requeridos, por escrito, na Secretaria do Colégio. Esse procedimento deverá ser 
adotado também para atividades extracurriculares. Não será devida a parcela com 
vencimento no mês subsequente a data em que o aluno, efetivamente, se desligar do 
Estabelecimento de Ensino.
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12.6 - Lanche Saudável, Qualidade de Vida

O lanche deverá ser simples e saudável: frutas, de preferência, bolachas, sucos, io-
gurtes em geral, bolos, vitaminados e outros. Os alunos poderão fazer o uso da can-
tina. Os pais receberão o cardápio e a tabela de preços para acompanhamento do 
lanche, caso os alunos optem pelo uso.

“Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca”

Jorge Luis Borges

O Sistema de Bibliotecas da FSFX contribui ativamente com a educação colocando à 
disposição dos professores, estudantes e demais interessados, recursos informacio-
nais necessários para o desenvolvimento do programa do Ensino Infantil, Fundamen-
tal, Médio e Técnico, tais como livros, jornais, revistas, periódicos científicos, materiais 
multimodais e computadores conectados à internet para consultas e pesquisas. Além 
da estrutura física para estudos e da disposição de um variado acervo, as Bibliotecas 
oferecem aos alunos orientação à pesquisa bibliográfica e, no intuito de colaborar em 
os estudos e ampliar a divulgação da informação, realiza oficinas, treinamentos e ou-
tros serviços de informação.

É concedido empréstimo de dois (02) livros de títulos diferentes pelo prazo de sete 
(07) dias consecutivos, havendo possibilidade de renovação duas vezes seguidas 
(pelo catálogo on-line ou no atendimento presencial) se o material não se encontrar 
reservado ou em atraso. A partir do 6° ano do Fundamental lI até o 3° série do Ensino 
Médio é aplicada como medida educativa a multa por atraso nas devoluções cujo va-
lor financeiro simbólico é de R$1,00 (um real) por obra e por dia de atraso, incluindo 
finais de semana e feriados. O débito deverá ser quitado na secretaria. É importante 
ressaltar que a sanção por atraso dos alunos do Ensino Infantil e Fundamental I é o 
bloqueio do empréstimo proporcional aos dias de atraso, não excedendo 30 dias de 
suspensão. O aluno é responsável pela guarda, conservação e integridade das obras 
emprestadas em nome dele. Em caso de perdas de obras e danos a elas causados, 
a indenização ao Sistema de Bibliotecas deverá ser feita mediante pagamento do seu 
valor atualizado ou pela doação de outro exemplar.

Não é permitido ao aluno frequentar a Biblioteca no turno em que ele está matriculado, 
a não ser no horário do recreio, em horários programados pelo professor ou quando 
autorizado pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE) do segmento. É dever de 
o aluno colaborar com a organização e preservação do acervo nas estantes e com o 
silêncio no ambiente das Bibliotecas que requerem uma postura adequada dos usu-
ários para que todos possam aproveitar, ao máximo, o tempo destinado à leitura, ao 
estudo e à pesquisa. Confira o Catálogo e o Regulamento Interno do Sistema de Bi-
bliotecas no site http://www.fsfx.com.br/colegio-sao-francisco/aluno/biblioteca/.

13 - SISTEMA DE BIBLIOTECAS CSFX
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS BIBLIOTECAS DO SISTEMA

Biblioteca Unidade Horário

Biblioteca Mauricio de Sousa (EI e EFI) CSFX - Cariru 07h00 às 
18h30

Biblioteca José Amilar da Silveira(EFII e 
EM) CSFX - Cariru 07h00 às 

18h30

Biblioteca Prof. Augusto Tavares de 
Resende (Técnico) CSFX Técnico – Horto

13h00 às 
18h30 / 

19h30 às 
22h

Bebeteca (Berçário e EI) Baby Care 07h00 às 
18h00

14 - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Todos os profissionais do CSFX são selecionados pela qualificação profissional e são 
capazes de evoluir por meio do aprimoramento contínuo. Entretanto, são pessoas 
sujeitas a falhas. Neste sentido, a avaliação institucional, chamada Avaliação 360°, 
possibilitará a evolução de conceitos e sistematização das condutas mais adequadas 
ao professor e ao colaborador.

Os alunos e seus responsáveis poderão colaborar indicando, na Pesquisa 360º, os 
pontos do CSFX que necessitam de melhoria/aprimoramento, por meio de críticas e 
ou sugestões  importantes para o aperfeiçoamento do trabalho. A pesquisa é realizada 
na última etapa letiva.

                                                                                                                                                           
Equipe CSFX /2020
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CALENDÁRIO LETIVO - ANO 2020

Calendário - 8º Ano do Ensino Fundamental  

Colégio São Francisco Xavier - Unidade I: Av. Itália, 1910, Bairro Cariru, Ipatinga, Minas Gerais

JANEIRO DL: 0 FEVEREIRO DL: 17 MARÇO DL: 24

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 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31

01 a 27 - Férias Escolares (iniciadas em 29/ 12/ 2019 )        03 - Início das aulas - com todos os alunos (1º dia letivo)

28, 29 e 30 - Reunião e Treinamento/Planejamento - Professores 25 - Carnaval 

31 - Início das aulas - Apenas novatos / Início Atividades Escolares 24 e 26 - Recesso Escolar

ABRIL DL: 18 MAIO DL: 21 JUNHO DL: 21

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 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

09 - Recesso Escolar 29 - Emancipação de Ipatinga 31 11 - Corpus Christi

10 - Sexta-feira da Paixão 30 - Recesso Escolar 01 - Dia do Trabalhador 12 - Recesso Escolar

21 - Tiradentes

JULHO DL: 13 AGOSTO DL: 22 SETEMBRO DL: 21

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 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

16 - Término das Aulas (1º semestre) 30 31 07 - Independência do Brasil

17 a 31 - Recesso Escolar  03 - Retorno às aulas (2º Semestre Letivo)

15 - Assunção Nossa Senhora

OUTUBRO DL: 17 NOVEMBRO DL: 23 DEZEMBRO DL: 3

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

12: Nossa Senhora Aparecida 02 - Finados 03 - Término das Aulas

13 a 16- Recesso Escolar 15 - Proclamação da República 16 a 18 - Período de Recuperação Final

19 - Término das Atividades Escolars

21 a 28- Recesso Escolar    /   29 a 31 - Férias Escolares

CALENDÁRIO LETIVO 2020
Educação Fundamental - 8º Ano



32 AGENDA DO ALUNO 2020 | Ensino Fundamental

ORIENTAÇÕES DE TRABALHO – 8º ANO
1ª ETAPA/2020

Início da Etapa: 03/02/2020

Término da Etapa: 08/05/2020 

COMPOSIÇÃO E DATAS DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 
AGENDADAS EM CALENDÁRIO

Data limite para requerimento da 2ª chamada: 23/04.
Exceto para provas aplicadas após o dia 27/04.

8º ano / EF - 1ª ETAPA
Blocos Disciplina(s) Aplicação

1º Bloco PRODUÇÃO DE TEXTO 03/03

1º Bloco PORTUGUÊS 10/03

1º Bloco MATEMÁTICA/INGLÊS 14/03

1º Bloco CIÊNCIAS/GEOGRAFIA 17/03

1º Bloco HISTÓRIA/ GEOMETRIA 24/03

2º Bloco PROD.TEXTO 31/03

PORTUGUÊS 04/04

2º Bloco MATEMÁTICA/INGLÊS 07/04

2º Bloco CIÊNCIAS/ GEOGRAFIA 14/04

2º Bloco HISTÓRIA/GEOMETRIA 28/04

Simulado/ CSFX 05/05

2ª CHAMADA / PSO RECUPERAÇÃO DA 1ª ETAPA

Disciplinas Data de Aplic. Disciplinas Data de Aplic.

P.TEXTO/ HIST 06/05 INGLÊS/GEOG./  
P. TEXTO 28/05

INGLÊS/GEOG 07/05 CIÊNCIAS/GEOM 29/05

CIÊNCIAS/GEOM 08/05 PORTUGUÊS/ 
HISTÓRIA 01/06

PORTUGUÊS 11/05 MATEMÁTICA 02/06

MATEMÁTICA 12/05
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ORIENTAÇÕES DE TRABALHO – 8º ANO
2ª ETAPA/2020

Início da Etapa: 11/05/2020

Término da Etapa: 29/08/2020 

COMPOSIÇÃO E DATAS DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 
AGENDADAS EM CALENDÁRIO

Data limite para requerimento da 2ª chamada: 27/08.
Exceto para provas aplicadas após o dia 29/08.

8º ano / EF - 2ª ETAPA
Blocos Disciplina(s) Aplicação

Simulado Poliedro/ CICLO1-  Vespertino 27/05

1º Bloco PRODUÇÃO DE TEXTO 09/06

1º Bloco PORTUGUÊS 16/06

1º Bloco MATEMÁTICA/INGLÊS 23/06

1º Bloco GEOGRAFIA/CIÊNCIAS 30/06

1º Bloco HISTÓRIA/ GEOMETRIA 07/07

1º Bloco PRODUÇÃO DE TEXTO 14/07

2º Bloco PORTUGUÊS 04/08

2º Bloco MATEMÁTICA/INGLÊS 11/08

2º Bloco GEOGRAFIA/CIÊNCIAS 18/08

2º Bloco HISTÓRIA/ GEOMETRIA 25/08

Simulado/ CSFX 29/08

2ª CHAMADA / PSO RECUPERAÇÃO DA 2ª ETAPA

Disciplinas Data de Aplic. Disciplinas Data de Aplic.

P.TEXTO/ GEOG 31/08 P.TEXTO/ GEOG 17/09

PORTUGUÊS/GEOM 01/09 PORTUGUÊS/
GEOM 18/09

CIÊNCIAS/HIST 02/09 CIÊNCIAS/HIST 21/09

MATEM/INGLES 03/09 MATEM/INGLES 22/09
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ORIENTAÇÕES DE TRABALHO – 8º ANO
3ª ETAPA/2020

Início da Etapa: 31/08/2020

Término da Etapa: 03/12/2020 

COMPOSIÇÃO E DATAS DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 
AGENDADAS EM CALENDÁRIO

8º ano / EF - 3ª ETAPA
Blocos Disciplina(s) Aplicação
1º Bloco PRODUÇÃO DE TEXTO 29/09
1º Bloco PORTUGUÊS 06/10
1º Bloco MATEMÁTICA/ INGLES 20/10

SIMULADO POLIEDRO- CICLO2 -  VESPERTINO 21/10
1º Bloco CIENCIAS/GEOGRAFIA 27/10
1º Bloco GEOMETRIA/HISTÓRIA 30/10
2º Bloco PRODUÇÃO DE TEXTO 11/11
2º Bloco PORTUGUÊS 17/11
2º Bloco MATEMÁTICA/INGLES 21/11
2º Bloco GEOGRAFIA/CIÊNCIAS 24/11
2º Bloco HISTÓRIA/GEOMETRIA 27/11

Simulado/ CSFX 28/11

RECUPERAÇÃO  FINAL
Disciplinas Data de Aplic.

P.TEXTO/ ING/ GMT 16/12 - Manhã

CIÊNCIAS/HISTÓRIA 16/12 - Tarde
PORTUGUÊS/GEOGRAFIA 17/12 - Manhã

MATEMÁTICA 17/12 - Tarde

2ª CHAMADA / PSO RECUPERAÇÃO DA 3ª ETAPA

Disciplinas Data de 
Aplic. Disciplinas Data de 

Aplic.
P.TEXTO/GEOMETRIA

PORT/QUI/GEOG 30/11 GEOMETRIA/ING/BIO/QUIM 08/12

ING/HIST/FISICA
MATEM/BIO 01/12 GEOGRAFIA/PORTUGUES/

FISICA 09/12

HISTÓRIA/P.TEXTO/
MATEMÁTICA 10/12
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CALENDÁRIO LETIVO - ANO 2020

Calendário - 9º Ano do Ensino Fundamental  

Colégio São Francisco Xavier - Unidade I: Av. Itália, 1910, Bairro Cariru, Ipatinga, Minas Gerais

JANEIRO DL: 0 FEVEREIRO DL: 17 MARÇO DL: 23

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 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31

01 a 27 - Férias Escolares (iniciadas em 29/ 12/ 2019 )        03 - Início das aulas - com todos os alunos (1º dia letivo)

28, 29 e 30 - Reunião e Treinamento/Planejamento - Professores 25 - Carnaval 

31 - Início das aulas - Apenas novatos / Início Atividades Escolares 24 e 26 - Recesso Escolar

ABRIL DL: 19 MAIO DL: 21 JUNHO DL: 21

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 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

09 - Recesso Escolar 29 - Emancipação de Ipatinga 31 11 - Corpus Christi

10 - Sexta-feira da Paixão 30 - Recesso Escolar 01 - Dia do Trabalhador 12 - Recesso Escolar

21 - Tiradentes

JULHO DL: 13 AGOSTO DL: 23 SETEMBRO DL: 21

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 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

16 - Término das Aulas (1º semestre) 30 31 07 - Independência do Brasil

17 a 31 - Recesso Escolar  03 - Retorno às aulas (2º Semestre Letivo)

15 - Assunção Nossa Senhora

OUTUBRO DL: 17 NOVEMBRO DL: 23 DEZEMBRO DL: 3

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

12: Nossa Senhora Aparecida 02 - Finados 03 - Término das Aulas

13 a 16- Recesso Escolar 15 - Proclamação da República 16 a 18 - Período de Recuperação Final

19 - Término das Atividades Escolars

21 a 28- Recesso Escolar    /   29 a 31 - Férias Escolares

CALENDÁRIO LETIVO 2020
Educação Fundamental - 9º Ano
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ORIENTAÇÕES DE TRABALHO – 9º ANO
1ª ETAPA/2020

Início da Etapa: 03/02/2020

Término da Etapa: 08/05/2020 

COMPOSIÇÃO E DATAS DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 
AGENDADAS EM CALENDÁRIO

9º ano / EF - 1ª ETAPA
Blocos Disciplina(s) Aplicação
1º Bloco PORTUGUÊS/HISTORIA 03/03
1º Bloco GEOGRAFIA/ QUÍMICA 10/03
1º Bloco GEOMETRIA/PROD.TEXTO 14/03

MATEMÁTICA 17/03
SIMULADO POLIEDRO – CICLO1 23/03

1º Bloco FÍSICA/ INGLÊS 31/03
2º Bloco PORTUGUES/HISTÓRIA 04/04
2º Bloco GEOGRAFIA/ QUÍMICA 07/04
2º Bloco GEOMETRIA/PROD. TEXTO 14/04

2º Bloco/Bl.Único MATEMÁTICA/BIOLOGIA 25/04
2º Bloco FÍSICA/INGLÊS 28/04

Simulado CSFX 05/05

Data limite para requerimento da 2ª chamada: 23/04.
Exceto para provas aplicadas após o dia 27/04.

2ª CHAMADA / PSO RECUPERAÇÃO DA 1ª ETAPA

Disciplinas Data de Aplic. Disciplinas Data de Aplic.

P.TEXTO/ QUÍMICA 06/05 P.TEXTO/ 
QUÍMICA 26/05

PORTUGUÊS/
GEOGRAFIA 07/05 PORTUGUÊS/

GEOGRAFIA 27/05

FÍSICA/HISTÓRIA 08/05 FÍSICA/HISTÓRIA 28/05

MATEMÁTICA/
BIOLOGIA 11/05 MATEMÁTICA/

BIOLOGIA 29/05

GEOMETRIA/ INGLÊS 12/05 GEOMETRIA/ 
INGLÊS 01/06
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ORIENTAÇÕES DE TRABALHO – 9º ANO
2ª ETAPA/2020

Início da Etapa: 11/05/2020

Término da Etapa: 29/08/2020 

COMPOSIÇÃO E DATAS DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 
AGENDADAS EM CALENDÁRIO

9º ano / EF - 2ª ETAPA
Blocos Disciplina(s) Aplicação
SIMULADO POLIEDRO- TURNO VESPERTINO 25/05
1º Bloco PORTUGUES/HISTORIA 09/06
1º Bloco GEOGRAFIA/QUIMICA 16/06
1º Bloco GEOMETRIA E REDAÇAO 23/06
1º Bloco MATEMÁTICA 07/07
1º Bloco FISICA/INGLES 14/07
2º Bloco PORTUGUES/HISTORIA 04/08
2º Bloco GEOGRAFIA/QUIMICA 11/08
2º Bloco GEOMETRIA E REDAÇÃO 18/08

Bloco Único MATEMÁTICA/ BIOLOGIA 22/08
SIMULADO POLIEDRO- TURNO VESPERTINO 24/08
2º Bloco FISICA/INGLES 25/08

Simulado  CSFX 29/08

Data limite para requerimento da 2ª chamada: 26/08.
Exceto para provas aplicadas após o dia 31/08.

2ª CHAMADA / PSO RECUPERAÇÃO DA 2ª ETAPA

Disciplinas Data de 
Aplic. Disciplinas Data de 

Aplic.

P.TEXTO/ QUÍMICA 31/08 P.TEXTO/ QUÍMICA 18/09

PORTUGUÊS/GEOGRAFIA 01/09 PORTUGUÊS 21/09
FÍSICA/HISTÓRIA 02/09 FÍSICA/HISTÓRIA 22/09

MATEMÁTICA/BIOLOGIA 03/09 GEOGRAFIA/BIOLOGIA 23/09
GEOMETRIA/ INGLÊS 04/09 GEOMETRIA/ INGLÊS 24/09

MATEMÁTICA 25/09
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ORIENTAÇÕES DE TRABALHO – 9º ANO
3ª ETAPA/2020

Início da Etapa: 31/08/2020

Término da Etapa: 03/12/2020 

COMPOSIÇÃO E DATAS DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 
AGENDADAS EM CALENDÁRIO

9º ano / EF - 3ª ETAPA
Blocos Disciplina(s) Aplicação
1º Bloco PORTUGUES/HISTORIA 29/09
1º Bloco GEOGRAFIA/QUÍMICA 06/10

SIMULADO POLIEDRO- TURNO VESPERTINO 19/10
1º Bloco GEOMETRIA/REDAÇÃO 20/10
1º Bloco MATEMÁTICA 27/10
1º Bloco FÍSICA/INGLES 30/10
2º Bloco PORTUGUES/HISTORIA 10/11
2º Bloco GEOGRAFIA/QUÍMICA 17/11
2º Bloco GEOMETRIA/REDAÇÃO 20/11

2º Bloco/Bl.Único MATEMÁTICA/BIOLOGIA 21/11
2º Bloco FÍSICA/INGLES 24/11

Simulado CSFX 28/11

RECUPERAÇÃO  FINAL
Disciplinas Data de Aplic.

P.TEXTO/GEOMET/QUI 16/12 - Manhã

PORT/ GEOG./ 16/12 - Tarde
HIST/ FIS/BIO 17/12  - Manhã

MATEMÁTICA/ING 17/12 - Tarde

2ª CHAMADA / PSO RECUPERAÇÃO DA 3ª ETAPA

Disciplinas Data de Aplic. Disciplinas Data de Aplic.

P.TEXTO/GEOMET 06/05 P.TEXTO/GEOMET
PORT/GEOG/ING

08/12

PORTUGUÊS/GEOG 30/11 09/12

PORT/GEOG/ING 08/12 CIÊNCIAS/HIST
MATEM 10/12
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