APRESENTAÇÃO
A Escola é um espaço educativo onde as pessoas convivem em grupo,
formado pelos educandos, pais, professores, diretora, coordenadoras, assessores e
auxiliares em geral. Um grupo só funciona bem quando cada um procura fazer a sua
parte. E, para que cada um saiba qual é a sua parte, é que existem as orientações
disciplinares.
Disciplina é a expressão de um compromisso recíproco para que todos saibam
o que têm a fazer e como fazer e caminhem em direção a objetivos comuns. Não é
portanto, um conjunto de normas inventadas para proibir. Quando alguém não observa
os preceitos da vida em comum, o grupo se desorganiza. Por isso, sabemos que para
viver em sociedade é necessário haver limites. Na escola, como em qualquer outro
lugar, é fundamental que a criança e o jovem saibam o que pode e o que não pode ser
feito, visando à harmonia da convivência do grupo social. Mas, a norma não existe
simplesmente pela norma. A escola tem princípios gerais que servem de parâmetro
para a elaboração de suas orientações.
Sabemos que é mais fácil discordar de uma regra que de um princípio. Desta
maneira, o Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, em seu objetivo de educar
o jovem em todas as suas dimensões (física e estética, afetiva, cognitiva, comunitária
e social, ético-valorativa e transcendente), não abre mão de princípios, como a ética, a
honestidade, a verdade, o respeito mútuo, a justiça, a cooperação, a solidariedade, a
responsabilidade, a tolerância, a esperança e a reciprocidade.
E, se alguma regra não se justificar ainda por nenhum dos itens anteriores,
poderemos pautá-la pelo princípio da boa educação, condição igualmente
indispensável para o bom convívio em grupo.
Assim, em sintonia com Dom Bosco e Madre Mazzarello vamos fazer de nossa
Escola um ambiente familiar em que todos se respeitem, numa convivência de
fraternidade e de solidariedade, buscando compreender a disciplina não apenas como
necessária, mas como um bem para toda a Comunidade Educativa.
Dessa forma, este Manual tem o objetivo de deixar claras as informações e
orientações necessárias para o bom andamento do ano letivo.
01. QUEM SOMOS?
O Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora [CENSA] foi fundado em
1929 com o nome de Escola Normal Livre de Lins e, desde 1942, é dirigido pelas
Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora [FMA], cuja congregação foi fundada por São João
Bosco e tem como co-fundadora Santa Maria Mazzarello. As FMA, juntamente com
seus colaboradores leigos, norteiam a ação educativa pelos princípios do Sistema
Preventivo de Dom Bosco.
02. OBJETIVOS
A Comunidade Educativa do CENSA tem como objetivo a opção por uma
Educação Evangélico-Libertadora que abra novos caminhos para uma corajosa ação
educativa como a de Dom Bosco, despertando valores que humanizam e libertam.
Neste contexto, reconhecer e assumir a dimensão evangélica do ato
pedagógico, da metodologia, do conteúdo, das estruturas, do ambiente escolar para a
transformação da sociedade, é o nosso compromisso pautado pelo conhecimento do
mundo, da vida e do homem, desenvolvido na dimensão do saber, saber-fazer,
saber-ser, saber-conviver e aprender a crer.

Numa postura interdisciplinar, que exige uma atitude de abertura frente ao
conhecimento de forma integrada, queremos formar bons cristãos e honestos
cidadãos como ensinava Dom Bosco. Este é o nosso maior desafio. Vai à frente da
nossa proposta, Maria, a nossa Auxiliadora, Mãe e Mestra.
03- NOSSA MISSÃO
Promover com qualidade uma educação integral que favoreça ao educando a
autonomia, a criticidade, a criatividade e o comprometimento com a sociedade à luz do
Sistema Preventivo de Dom Bosco.
04 - VISÃO
Ser uma instituição de ensino sustentável e inovadora, reconhecida pela
educação humano-cristã, comprometida com a construção do conhecimento, no
incentivo à pesquisa e a tecnologia.

05 - VALORES






Carisma e Espiritualidade Salesiana
Relações Humanizantes
Comprometimento / Ética / Excelência
Ensino Interdisciplinar- Cooperativo
Visão empresarial/Inovação

06 - NOSSOS CURSOS
I - Educação Infantil
Procura formar as bases da escolarização, continuando e complementando a
educação da criança, ao intermediar sua relação com o novo. É o início do
aprendizado da vida em sociedade, é também o momento em que começa o
desenvolvimento das competências básicas para uma participação positiva na vida em
grupo.
Infantil: Desenvolvemos a integração escola, família e sociedade, respeitando
a idade de um para dois anos.
Infantil I: Trabalhamos, nessa fase (com crianças de dois a três anos),
fundamentando o desenvolvimento na segurança afetiva, na socialização e na
capacidade de expressar o próprio pensamento de forma criativa.
Infantil II: Visamos o desenvolvimento da capacidade de organização e
expressão das próprias ideias e opiniões, atendendo crianças entre três e
quatro anos.
Infantil III: Favorecemos a compreensão da relação entre o conhecimento
elaborado na leitura e escrita e sua função na sociedade, trabalhando com
crianças na faixa etária de quatro e cinco anos.
II - Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano)
Procuramos fazer uma escola vibrante que estimule o gosto pelo conhecimento
e o entusiasmo pelo trabalho através de um currículo amplo, atualizado e dinâmico,
que aborde as várias disciplinas em perspectiva interdisciplinar, sob a forma de temas
e projetos.

III - Ensino Médio
Neste nível a relação Professor-Educando transcende o conhecimento e passa
pela criação de oportunidades básicas para que o sujeito construa o Saber, o Saber
Fazer, o Saber Ser e o Saber Conviver. É o professor-mediador que contribui para o
aprofundamento da pesquisa científica, na construção de um saber mais elaborado, no
confronto entre teoria e prática, em vista de uma formação acadêmica e de uma
integração na sociedade civil e eclesial. Assim, oportuniza experiências de alteridade e
compromisso formal intencional, consciente do exercício de práticas sociais solidárias
capazes de promover cultura e cidadania.
Visando a formação intelectual dos educandos oferecemos:

















Acolhidas diárias
Feira Interdisciplinar – FEINTER
Formação continuada para os professores
Oficinas para Pais
Acervo de livros – revistas - DVDs
Material Didático Digital
Programa Escola da Inteligência (Ed. Infantil ao Ens. Médio)
Programa Bilíngue - International School (Infantil 1 ao 9ºano E.F I)
Mind Lab (Infantil 1 ao 6º ano E.F I)
Mathemoteca (1º ao 5º ano do E. F I)
Iniciação científica
Informática
Aulas em laboratórios
Diálogo de formação
Momento Cívico
Excursões

Animação Pastoral:
- IM - Infância Missionária
- PJE - Pastoral Juvenil Estudantil
- Grupo de Líderes
Curso livre e Atividade Extra-classe
(cronograma próprio)
Atividades Contraturno
Público-alvo: alunos da Ed. Infantil e 1º ao 8ºano
07. A REDE SALESIANA BRASIL - ESCOLAS
A RSB - Escolas é a maior rede católica de educação das Américas: congrega
cerca de 5 mil educadores e 85 mil alunos, da educação infantil ao ensino médio, em
mais de cem escolas. A integração em Rede garante uma qualidade única em todo o
país, mas que é colocada em prática valorizando o que há de particular em cada
região brasileira e na história dos colégios participantes.
08. NOSSOS PARCEIROS
 Pais e Comunidade em geral
 Rede Salesiana Brasil
 Inspetoria Imaculada Auxiliadora – Campo Grande/MS

09. NOSSOS EVENTOS
Celebrações Religiosas:








Retiros espirituais e manhãs de reflexão
Dia de Madre Mazzarello e Dom Bosco
Morte e Ressurreição de Jesus Cristo (Páscoa)
Devoção Mariana
Celebrações Eucarísticas
Festa da Gratidão
Nascimento de Jesus - Natal Simbólico e da Solidariedade.

Eventos Culturais:
TRÍDUO ESCOLAR - momento de conhecer a história e metodologia da Instituição e
construir as regras de boa convivência do grupo e eleição dos líderes de sala.
CARNAVAL - atividade recreativa que proporciona aos educandos e suas famílias
uma festa sadia de alegria e respeito.
GINCANA MARIANA - tempo marcante de evangelização, cultura, esporte e
solidariedade.
FESTA JUNINA - momento cultural e religioso em que nos voltamos a grandes santos
da fé cristã e à cultura popular local.
FESTA DA FAMÍLIA - em unidade com a Igreja, é um tempo de formação e
valorização da família
FEINTER - apresentação e culminância de projetos interdisciplinares realizados pelas
turmas sob a orientação dos professores de Orientação de Pesquisa Científica.
10. NOSSA PEDAGOGIA
O CENSA favorece a descoberta do significado das três palavras básicas que
norteiam a nossa proposta pedagógica:
Razão - criar e garantir, num relacionamento dialógico, a autonomia intelectual
do educando que conhece e assume as razões daquilo que estuda e vivência.
Religião - promover uma abertura aos valores evangélicos, como atitude
ecumênica e dialógica
Amorevolezza - favorecer um clima educacional de confiança, compreensão,
alegria e amor, que fortaleça o relacionamento educador – educando e
estimule o crescimento pessoal sem dependência.
Toda a tradição, experiência e qualidade da Educação Salesiana adquire o formato de
uma proposta pedagógica inovadora e ousada.
11. ORIENTAÇÕES GERAIS
Disciplina - O CENSA opta por uma disciplina séria, compreensiva e respeitosa em
todos os setores da vida escolar sem fraqueza para abusos e contestações
infundadas.
Namoro - A Educação Salesiana reconhece o namoro como algo saudável na vida
dos jovens e valoriza o relacionamento afetivo. Espera do seu educando uma conduta
coerente com o ambiente escolar, que é sempre muito heterogêneo. Portanto, espera

dos educandos e educandas toda a discrição no relacionamento afetivo no ambiente
escolar, não sendo permitido o namoro nas dependências da Escola e seus arredores.
Atrasos - O atraso é um mal que devemos evitar. Os atrasos de entrada em sala de
aula, são registrados pela coordenação educativa e seu controle vistoriado
diariamente. É permitida a entrada de alunos somente até a segunda aula (8h05).
Casos de atrasos frequentes (3x) acarretará na perda de todas as aulas do dia e
notificação aos responsáveis.
Telefones - A Escola não permite a qualquer pessoa fornecer telefones ou endereços
de professores, educandos ou funcionários, como também não autoriza os professores
a darem informações escolares fora da Escola, principalmente por telefone.
Escola/Pais - É necessário um conhecimento por parte dos pais, da proposta
educativa da Escola para que, visando o bem dos educandos, apoiem e respeitem as
orientações da Direção.
Controle de Frequência - Compete, em primeiro lugar, aos pais saberem se seus
filhos frequentam “mesmo” a escola. A Escola notificará, por telefone quando as faltas
forem frequentes.
Respeito - Não se toleram brigas ou atos de violência entre nossos educandos dentro
ou fora da Escola. Em tempos de diálogo não se concebe a ideia de solução de
divergências através da agressão física.
Avaliações - A avaliação do rendimento escolar, sendo um processo contínuo,
engloba todas as experiências curriculares desenvolvidas pelos educandos no seu
processo de ensino aprendizagem. São consideradas experiências curriculares todas
as formas de trabalho escolar individual ou em grupo por eles desenvolvidas, sob
orientação docente. Os resultados da avaliação de aproveitamento escolar serão
sistematicamente registrados pelo professor, analisados com o educando e
trimestralmente enviados aos pais ou responsáveis.
Reclamações - Solicita-se que eventuais reclamações sobre o trabalho dos
professores sejam feitas por escrito ou na presença do mesmo, para que a
compreensão e resolução dos fatos seja de forma transparente, justa e eficaz.
Convites - O CENSA apoia a iniciativa da festa em família para celebrar o dom da
vida. Em sinal de respeito ao outro, especialmente às crianças, os convites de
aniversário podem ser distribuídos em sala de aula somente quando se estenderem a
todos os alunos.
Atividades extraclasses - A Escola apóia e incentiva as atividades não só esportivas
como culturais e sociais dentro de horários estabelecidos e compatíveis com o bom
funcionamento das aulas. O segredo do êxito, do bem estar, é saber dosar. O ideal é
aliar o estudo ao esporte ou lazer em geral.
Entrega de Notas - Trimestralmente, o boletim ou relatório é entregue aos pais ou
responsáveis em reunião em que é possível conversar individualmente com os
professores ou marcar um horário para tal atendimento. A presença é muito
importante.
Reunião de Pais - O CENSA quer facilitar cada vez mais a comunicação
Família/Escola. São previstas e comunicadas antecipadamente, reunião de Pais para
refletir e discutir assuntos que interferem na educação e na aprendizagem dos filhos.

11.1 - USO DA AGENDA
É de suma importância que os pais/responsáveis examinem, a cada dia, a
agenda escolar.
11.2 - HORÁRIO DAS AULAS
MATUTINO
Entrada: das 6h45 às 7h05
Saída:
Infantil - 11h30
Infantil I, II e III - 11h40
Ensino Fundamental I - 12h10
Ensino Fundamental II - 12h30
Ensino Médio - 12h30
VESPERTINO
Entrada: das 12h45 às 13h
Saída:
Infantil - 17h
Infantil I, II e III – 17h15
A pontualidade na chegada e saída das atividades escolares é o princípio fundamental
para o bom andamento disciplinar.
11.3 - USO DO UNIFORME
O uniforme socializa o educando dentro e fora da Escola, razão pela qual seu
uso diário é indispensável. Não será permitido modificá-lo. Caso aconteça, o mesmo
deverá ser substituído por um novo uniforme.
O uniforme facilita a identificação dos educandos com a Instituição Escolar,
identifica seu perfil como estudante, favorecendo ainda agilidade e economia para a
questão do vestuário.
Uniforme Padrão do CENSA: EF e EM





Uso diário: camiseta da Escola; calça jeans tradicional simples ou calça capri
de tactel azul marinho e tênis.
Dias frios: abrigo completo chimpa ou tactel azul marinho para todos os
educandos e agasalho moleton modelo exclusivo (6º ao EM)
Dias frios: abrigo completo de chimpa ou tactel azul marinho para todos os
educandos.
Educação Física: camiseta da escola; calça de lycra, corsário azul marinho
(feminino), bermuda de tactel azul marinho (masculino) e tênis.
Obs: O uniforme de Educação Física é de uso obrigatório. Não é permitido o
uso de calça jeans nas aulas de Educação Física.

Uniforme Padrão do CENSA: Ed. Infantil


Uso diário: camiseta branca com logotipo da Escola; bermuda ou calça capri
de tactel azul marinho; para as meninas saia short vermelha; tênis branco,
preto, cinza escuro e azul marinho; sandália 'papete' branca, preta, bege ou
azul marinho.

Bonés, gorros, chapéus, chinelos, sapatos, botas, sapatilhas e outros adornos
não fazem parte do uniforme.
11.4- AVALIAÇÕES SUBSTITUTIVAS
O educando que faltar à avaliação pré-determinada poderá requerer nova
oportunidade, respeitando o prazo limite proposto pela coordenação pedagógica.
O requerimento deverá ser preenchido na Tesouraria da escola, mediante o
pagamento de uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).
As avaliações serão realizadas fora do horário das aulas, conforme calendário escolar.
O educando terá direito somente a 3 (três) avaliações substitutivas por disciplina
durante o ano.
11.5 - IMPORTANTE
Solicitamos aos educandos que não tragam para a Escola nenhum objeto que possa
causar danos, distração ou que não seja condizente com o processo ensino
aprendizagem.
11.6 – É PROIBIDO
 Atos ofensivos à moral e aos bons costumes, bem como praticar atos de
violência física, verbal ou moral;
 Afrontar princípios básicos de higiene durante o uso de banheiros, sanitários,
bebedouros, carteiras, ambientes escolares e outros.
 Promover, sem autorização da Diretoria, festas, reuniões, passeio, jogos,
coletas, sorteios, subscrições em nome da Escola dentro e fora de seus limites
(Cf. Regimento Escolar Título II – Capítulo V - Art.71);
 Permanecer em sala de aula durante o recreio ou outras atividades. (É bom
estar sempre junto de sua turma).
 Rabiscar, cortar ou descaracterizar o uniforme escolar, sob quaisquer
circunstâncias.
 Jogar ovos, farinha ou outras substâncias em colegas por comemoração de
aniversários;
 Mascar chicletes durante as atividades escolares;
 Usar sandálias e chinelos sem segurança no calcanhar (rasteiras);
 Fumar ou fazer uso de quaisquer outras drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
 Usar o telefone celular durante o horário das aulas (Cf. Contrato Cláusula 6ª.2
e Lei Estadual nº 12730 de 11/10/2007).
O descumprimento deste regulamento acarretará três dias de suspensão. Diante
disso, é de total responsabilidade do educando e de seus responsáveis, eventual
extravio ou quebra do aparelho telefônico.
11.7 - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
A escola não se responsabiliza pela guarda e consequente indenização, decorrente do
extravio ou dos danos causados a quaisquer objetos, levados ao estabelecimento da
contratada.

11.8 - SAÍDAS ANTECIPADAS
Caso o educando tenha necessidade de se ausentar da Escola antes dos horários
normais previstos, só poderá fazê-lo na presença dos pais ou responsáveis ou com
autorização, por escrito na agenda.
OBS: A Escola não dispensará os educandos mediante solicitação por telefone.
11.9 - ACOMPANHAMENTO DISCIPLINAR
Os educandos, que não observarem os dispositivos legais vigentes das disposições do
Regimento Escolar, estarão sujeitos às seguintes penalidades:
* Advertência oral
* Advertência por escrito
* Suspensão de acordo com a gravidade do caso.
* Exclusão da Escola – referendada pela Diretora da Escola conforme
Regimento Escolar.
Obs.: As Sanções disciplinares não obedecerão necessariamente à essa ordem; mas
sim, à gravidade da infração.
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
O cancelamento da matrícula pela Escola é um ato de exclusiva competência do
Diretor e poderá ocorrer em qualquer época do ano por razões psicopedagógicas e/ou
disciplinares, com agravantes que justifiquem o ato, precedido, no que couber, da
apuração da falta imputada ao educando ou através de indicação do Conselho de
Classe.
11.10 – APROVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FINAL
A aprovação escolar compreenderá a avaliação do aproveitamento e apuração da
assiduidade.
As atividades anuais terão valor máximo de (100) pontos distribuídos pelos três
trimestres.
Será considerado aprovado, ao final do ano letivo, o educando que atingir um total de
60 pontos acumulados e 75% de frequência.
Os pontos anuais são distribuídos pelos três trimestres conforme seguem:
60 pontos (60% de 100 pontos) e 75% de frequência
1º trimestre:
de 0 a 25 pontos – mínimo 60% = 15 pontos
2º trimestre:
de 0 a 30 pontos – mínimo 60% = 18 pontos
3º trimestre:
de 0 a 45 pontos – mínimo 60% = 27 pontos

ATENÇÃO
 A Recuperação Paralela integra o próprio processo de trabalho dos educandos
no dia a dia da sala de aula, no momento das discussões coletivas, da
realização de tarefas em grupos ou individuais. Nestes momentos, o professor
pode perceber se os educandos estão ou não se aproximando dos conceitos e
habilidades que considera importantes, localizar dificuldades e auxiliar para
que elas sejam superadas através de intervenção, questionamentos,
complementando informações, buscando novos caminhos que levem à
aprendizagem, realizando assim a recuperação de conteúdos.
 Para finalizar o processo, o educando realiza em numa nova oportunidade,
com data marcada e conteúdos mínimos previstos, uma avaliação escrita. O
resultado dessa avaliação substituirá a menor pontuação das avaliações que
foram realizadas dentro do 60% da pontuação do trimestre.
 O educando que não conseguir 60 pontos acumulados no final do ano letivo
em até três componentes curriculares será encaminhado a estudos de
recuperação intensiva final.
 A recuperação intensiva final constitui um período de aulas ministradas pelo
professor do componente curricular sendo seu resultado avaliado na escala de
0 (zero) a 100 pontos.
 Será aprovado, após estudo de recuperação intensiva final, o educando que
obtiver no mínimo 50 pontos calculados conforme média ponderada, em que o
total de pontos conseguidos durante o ano, multiplicado por dois (2), será
somado ao total de pontos conseguidos na recuperação e o total dividido por
três (3).

EXEMPLO:
PONTOS ANUAIS X 2 + PONTOS DA
RECUPERAÇÃO = TOTAL: 50
O educando obteve em Matemática os seguintes pontos nos trimestres:
1º trimestre: 13 pontos
2º trimestre: 16 pontos
3º trimestre: 25 pontos
Total: 54 pontos anuais
O educando é encaminhado a estudos finais de RECUPERAÇÃO FINAL. Na
recuperação consegue 45 pontos.
Pontos anuais = 54 pontos x 2 = 108 pontos
Pontos da Recuperação = 45 pontos
153 pontos: 3 = 51 pontos
Resultado: O educando está PROMOVIDO em Matemática.

SETORES DE APOIO
1. SECRETARIA
Horário de Funcionamento
8h às 11h; das 14h às 17h.
2. BIBLIOTECA
2.1 Art. 31 regimento da biblioteca:
A biblioteca, videoteca e a mapoteca do CENSA têm por finalidade auxiliar no
desenvolvimento do currículo, dos programas específicos e das atividades escolares
em geral, constituindo fontes de pesquisas, de informações, de consultas e leitura para
educandos e professores, podendo ser aberta a comunidade.
2.2 Regra geral:
A biblioteca é um ambiente reservado para consultas de livros e estudos individuais
somente, sendo, portanto um local de silêncio. Caso haja necessidade e interesse de
realizar grupos de estudos e pesquisas na biblioteca, deverá prevalecer a moderação
de voz e ser avisado com antecedência.
2.3 Horário de funcionamento:
A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 14h às 17h.
Também aos sábados, das 8h às 12h.
2.4 Consultas e empréstimos:
 O educando poderá efetuar o empréstimo de no mínimo 01 livro por vez,
dependendo da necessidade de estudo do aluno.
 Os livros consultados deverão ser deixados nos balcões ou mesas próximas as
estantes da biblioteca. Não devem ser devolvidos nas estantes a fim de
mantermos a organização e ordem dos livros.
 O prazo para empréstimo de livros de leitura extraclasse solicitada pela escola
é de 07 dias, podendo ser renovado somente por + 07 dias.
 Os livros referentes às pesquisas em andamento, as obras de referência
(dicionários, atlas, enciclopédias), os livros integrantes de coleções e os
periódicos (revistas e jornais) só poderão ser retirados da biblioteca mediante
autorização por escrito do professor.
 Caso o livro procurado esteja emprestado, o usuário poderá solicitar a sua
reserva
pessoalmente
ou
pelo
site
da
biblioteca
(censalins.i10bibliotecas.com.br).
 Se houver atraso na devolução do livro, será cobrada uma multa de R$ 4,00
(quatro reais) por dia.
 O usuário se responsabilizará pela reposição das obras perdidas ou
danificadas.
 A biblioteca não efetuará empréstimos durante o horário de aula.
 Não é permitido o consumo de produtos alimentícios e bebidas na biblioteca.

2.5 Impressão e fotocópia
Os serviços da biblioteca para os educandos funcionam somente no horário do
recreio. Toda e qualquer solicitação de atendimento durante as aulas devem ser
autorizadas por escrito pelo professor responsável ou coordenador.
2.3. Impressão e fotocópia
Os serviços para os educandos funcionam nos horários de recreios. Não é permitido
aos educandos saírem durante as aulas para realização desses trabalhos.
3. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
 Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h.
 A presença dos educandos no laboratório de Informática é para fins de
pesquisa.
 É de responsabilidade do educando qualquer objeto ou pertence trazido para o
laboratório.
 O educando deverá deixar o laboratório organizado ao sair (cadeiras, teclados,
etc).
 Não é permitido o consumo de produtos alimentícios e bebidas no laboratório.
 Não é permitido o uso do celular no laboratório.
A Escola Salesiana é uma casa que acolhe e uma família que educa.

CALENDÁRIO 2019
JANEIRO = 04 dias letivos
01 - Confraternização Universal
01 a 15 - Recesso
16 a 25 - Planejamento Escolar
22 - Laura Vicuña
22 - Reunião de pais – Infantil às 19h30min
28 - Início de aulas e início do 1º Trimestre
31 - Festa de Dom Bosco
31 - Reuniões de pais e Coord Pedag e Educ – 1º ao 5º ano
FEVEREIRO = 21 dias letivos
04 - Reunião de pais - Educação Infantil 1 e 2
05 - Reunião de pais - Educação Infantil 3
05 a 08 - Reunião de pais – 6º ao 9º / EM
06 e 07 - Reunião de pais – Fund I
14 e 15 - Tríduo Escolar
16 - Tríduo Escolar - Culminância (01 aula p/todos)
MARÇO – 20 dias letivos
02 - Carnaval Salesiano (horário de 5ª feira)
04 - Atividade Suspensa
05 - Carnaval - Feriado
06 - Atividade Suspensa - Quarta-feira de Cinzas
12 - Oficina para pais Infantil 1 e 2
13 - Oficina para pais Infantil 3
30 - Prova Substitutiva - Av1 (horário de 2ª feira)
ABRIL = 22 dias letivos
13 – Celebração Pascal (01 aula p/todos)
Culminância da Páscoa Ed. Infantil
18 – Atividade Suspensa
19 – Feriado / Paixão de Cristo
21 – Aniversário da cidade
27 – Prova Substitutiva – RP (horário de 3ª feira)
30 – Término do 1º trimestre
MAIO = 25 dias letivos
01 - Dia do Trabalho - Feriado
02 - Início do 2º trimestre e Abertura do Mês de maio
02 e 03 - Conselho de Classe - 1º ao 5º ano (1ºtri)
03 - Conselho de Classe - 6º ao 9º e EM
04 - Gincana Esportiva, Sócio–cultural (01 aula para todos)
06 - Domingos Sávio
08 e 09 - Entrega de resultados p/os pais - 1º Trimestre
11 - Carreata Mariana (01 aula para todos)
13 - Madre Mazzarello
18 - Gincana Esportiva, Sócio–cultural (01 aula para todos)
24 - Grande Festa de Maria Auxiliadora
JUNHO = 19 dias letivos
01 - Terço Luminoso - às 19h30
03 - Sagrado Coração de Jesus

08 - Festa Junina (01 aula para todos)
12 - Festa Junina interna
13 - Feriado Municipal
14 - Atividade Suspensa
20 - Feriado - Corpus Christi
21 - Atividade Suspensa
25 - Oficina para pais Infantil 1 e 2
26 - Oficina para pais Infantil 3
29 - Prova substitutiva/ Av1/2º trimestre (horário de 4ª feira)
Último dia letivo do semestre
JULHO
01 a 30/07 - Férias dos professores
01 a 12 - Colônia de Férias
09 - Feriado Revolução Constitucionalista
31 - Replanejamento
AGOSTO = 22 dias letivos
01 - Replanejamento
02 - Replanejamento
05 - Início das aulas e Festa do Instituto
11 - Dia do estudante
24 - Festa da Família (01 aula p/ todos)
27 e 28 - Conselhos de classe (fund I)
31 - Prova Substitutiva – RP (horário de 5ª feira)
31 - Término do 2º trimestre letivo
SETEMBRO = 23 dias letivos
02 - Início do 3º trimestre letivo
02 a 07 - Semana da Pátria
07 - Independência do Brasil (01 aula para todos)
11 e 12 - Entrega de resultados p/ os pais - 2º trimestre
17 - Oficina para Pais da Educação Infantil 1 e 2
18 - Oficina para Pais da Educação Infantil 3
23 a 27 – Banca Examinadora 6º ao 9º e EM
28 - Prova Substitutiva - Av1 (horário de 6ª feira)
OUTUBRO = 25 dias letivos
05 a 11 - Semana da Criança - Ed. Infantil
05 - Noite do Soninho / Manhã Reflexão (horário de 6ª feira)
08 - Ice-cream Day (Projeto-International School).
09 - Criança Solidária - Visita da Creche Dom Bosco
09 a 11 - Semana da Criança - 1º ao 5º ano
12 - Feriado Nossa Senhora Aparecida
14 - Atividade Suspensa
15 - Dia do Professor
19 - Montagem: FEINTER (01 aula para todos)
24 - FEINTER: Abertura e Exposição
25- FEINTER: Exposição e Encerramento
26 - FEINTER: Desmontagem (01 aula para todos)
NOVEMBRO = 19 dias letivos
02 - Feriado / Finados
08 - Natal Simbólico e Festa da Gratidão às 9h
15 - Feriado - Proclamação da República

16 - Encontro de Ex-alunos
21 - Provas Substitutivas RP 15h
22 - Aprovação do calendário 2020 e Reunião Pedagógica
22 - Abertura dos Jogos Interclasses
23 - Jogos Interclasses (01 aula p/ todos)
25 a 27 - Jogos Interclasses 6º ao 9º e EM
25 - Conselho de classe – 1ª parte (18h30)
26 - Conselho de classe – 2ª parte
27 - Conselho de Classe 6º ao 9º ano e EM
27 - Último dia letivo e término do 3º trimestre
29 - Divulgação dos resultados p/os pais - 3º trimestre
DEZEMBRO
02 a 12 - Recuperação Final
05 - Missa do 9º ano
06 - Missa do 3º EM
08 - Dia da Imaculada Conceição
09 - Término das aulas - Educação Infantil.
10 - Festa de Conclusão - Infantil 3
10 - Conselho Final – Fund I (1ª parte)
11 - Conselho final – Fund I (2ª parte)
11 - Entrega de resultados da Ed. Infantil
13 - Conselho Final - 6º ao 9º ano e EM
14 - Divulgação dos resultados para pais
16 a 31 - Recesso escolar
JANEIRO - 2020
01 a 15 - Recesso escolar
16 a 25 - Início do Planejamento Escolar
27 - Início de aulas / 1º Trimestre

