5
9 |
anos

1926 2021

MANUAL DO ALUNO
|

|

INTRODUÇÃO

Queridas(os) Alunas(os),
Em 2021, o Instituto São José completa 95 anos de história. Ao
longo de sua trajetória, um dos de seus marcos característicos tem
sido a parceria entre Escola e Família. O Manual do Aluno, que lhes
apresentamos, é um documento que muito acrescenta a nossa
parceria, pois o seu objetivo é auxiliar alunos e família na
organização da rotina escolar. Temos certeza de que, neste
documento, encontrarão informações úteis sobre o funcionamento
da Escola.
Que a ESPERANÇA esteja presente em todos os dias de 2021
e que juntos possamos superar os desaﬁos com a proteção de São
José, Patrono de nossa Escola, e o auxílio de nossa Rainha
Auxiliadora.

Meu abraço fraterno e carinhoso,
Ir. Maria Alzira
Diretora do ISJ

BEM-VINDO AO INSTITUTO SÃO JOSÉ
O Instituto São José, fundado em 08 de março de 1926, sob a
denominação “Externato São José”, participa da Rede Salesiana Brasil de
Escolas, que reúne as escolas dirigidas pelas Filhas de Maria Auxiliadora ou
Salesianas de Dom Bosco e pelos Salesianos de Dom Bosco, presentes em todo
o território nacional.
Norteado pelos princípios humano-cristãos, pela proposta da Pastoral
Juvenil, da sustentabilidade e pela qualidade no serviço de educação, o Instituto
São José, escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, tem por
missão contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e
solidária.
MISSÃO
Educar evangelizando e evangelizar educando, formando bons cristãos e
honestos cidadão, na ótica do Sistema Preventivo de Dom Bosco e Madre
Mazzarello.
VISÃO
A ousadia do carisma e do protagonismo Salesiano constroem a esperança social
por meio de uma educação inovadora de excelência.
VALORES E PRINCÍPIOS FUNDAMENTADOS NO CARISMA SALESIANO
- Ambiente educativo em clima familiar de acolhida e atenção individualizada, de
alegria, de diálogo, respeito às diferenças, disciplina e corresponsabilidade;
-Critério preventivo na ação educativa para a construção de valores que
digniﬁcam a pessoa;
- Abertura ao transcendente e à espiritualidade;
-Sabedoria na busca do autoconhecimento, do sentido da existência e do
conhecimento cientíﬁco;
-Protagonismo juvenil, entusiasmo, esforço e determinação para transformar,
concretizar sonhos e criar uma nova realidade;
-Relação pessoal, vivenciada na bondade e na fraternidade;
-Presença animadora entre as crianças e os jovens;
-Cidadania como valor fundamental da vida em sociedade;
-Cultura da solidariedade e da paz;
-Gestão participativa, eﬁcaz e eﬁciente, com inovação, equilíbrio e transparência.

1- HORÁRIO ESCOLAR

1.1 - ENSINO MÉDIO
E n s in o M é d io
E n t r a d–a 7 h
1 º I n t e r v a–lo
8h40 às 9h
2 º I n t e r v a–lo
10h40 às 11h
S a í d a– 1 2 h 4 0
E n t r a d–a 1 4 h 1 0
S a í d a– t e r ç -af e ir a 1 5 h 5 0 ( 1 º e 2 º a n o ) / 1 7 h ( 3 º a n o )
q u in t-fae ir a 1 5 h 5 0 ( t o d o s )

Para obter informações sobre o horário de aula acesse:
https://www.institutosaojose.org.br/area-do-aluno/calendarios-horarios/horario-semanal-turma

1.2 - ATRASOS
Teremos, excepcionalmente, uma tolerância de 5 minutos para a entrada, em sala de
aula, no início do período. Os alunos que chegarem, após 7h05, entrarão na segunda aula.
Será permitida a entrada, após a 2ª aula, somente aos/às alunos (as) que apresentarem
justiﬁcativa.
Atenção: Todos os horários das aulas devem ser respeitados. Não serão permitidos
atrasos entre as trocas das aulas.

1.3 - DISPENSAS ESCOLARES
Pedimos que os casos de ausências sejam comunicados à Orientação
Educacional:
- No caso de viagens programadas, a família deve estar ciente de que a ausência em provas
e aulas ocasionará prejuízo pedagógico, cabendo ao aluno a atualização do conteúdo e
atividades perdidas.
- No caso de doenças e internações, as famílias devem avisar a Orientação Educacional e
apresentar o atestado médico. As faltas não serão abonadas e sim, justiﬁcadas.
- Em caso de dispensa da Educação Física, apresentar o atestado médico para a
Orientação Educacional.

1.4 - SAÍDA
Reforçamos a importância do respeito ao horário escolar. Caso haja necessidade da
antecipação da saída, o responsável deverá entrar em contato com a Escola para
autorização da mesma. A saída do aluno será permitida somente entre os intervalos das
aulas.

2 - PARA UM MELHOR CONVIVÊNCIA
O Instituto São José prima por um ambiente educativo salesiano para o
desenvolvimento humano dos seus alunos. Praticamos o Sistema Preventivo caracterizado
por uma pedagogia, ação pastoral e espiritualidade próprias. Proporcionamos espaço de
diálogo, de construção coletiva, de aprendizagem mútua e colaborativa. Existe uma relação
entre prevenção e educação. Prevenir não é somente evitar o mal, mas antecipar o bem.
A disciplina escolar deverá pautar-se no respeito à autoridade e na compreensão
recíproca entre professores, alunos e demais membros da comunidade educativa.

São DEVERES do aluno:
- Comparecer pontualmente às aulas, provas e demais atividades;
- Usar uniforme completo em todas as atividades escolares;
- Justiﬁcar suas faltas, colocando em dia o conteúdo desenvolvido durante sua ausência;
- Tratar com respeito e dignidade: Irmãs, Diretora, Coordenadores, Orientadores,
Professores, Funcionários e colegas;
- Usar de lealdade na execução das provas, trabalhos individuais, de grupo e demais
atividades discentes;
- Permanecer, durante os intervalos, no pátio da escola e não nos corredores e salas de aula;
- Cuidar do ambiente escolar, contribuindo para sua organização e higiene;
- Indenizar o prejuízo por danos materiais ao Estabelecimento, ou a objetos de propriedade
de colegas, funcionários ou de professores;
- Empenhar-se no processo de aprendizagem, com participação, responsabilidade,atenção,
respeito e honestidade, durante às aulas e atividades avaliativas;
- Apresentar e usar o material escolar solicitado;
- Entrar em classe ou dela sair durante a aula, somente com a permissão explícita do

O que tem que ser evitado:
- Comer em sala de aula;
- Promover campanha, vendas, excursões, festas e permutas sem a devida autorização
da Direção;
- Comportar-se de maneira violenta e/ou imoral nas dependências da escola;
- Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que não seja o conteúdo da mesma;
- Utilizar aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos durante as aulas, sem autorização
do professor;
- Namorar nas dependências da escola;
- Registrar e ou divulgar, por internet, fotos, informações ou brincadeiras que envolvam os
ambientes escolares, as aulas, os professores, os colegas ou a escola em geral, de forma
que denigra a imagem dos envolvidos;
-Comportar-se de maneira violenta na relação com os colegas ou com qualquer outra
pessoa dentro ou nas imediações do ambiente escolar.

3 - USO DO UNIFORME
É dever do(a) aluno(a) apresentar-se diariamente uniformizado, na Escola,
inclusive nas atividades em horário oposto ao costumeiro. O uniforme completo é
composto por: calça ou bermuda, camiseta, agasalho e tênis.
Apenas às sextas-feiras será permitida a entrada com camisetas da pastoral,
teatro, equipe olímpica, olimpíadas internas do ano letivo e as festivas.
O aluno que não cumprir a regra, em relação ao uso do uniforme completo, será
orientado a solucionar o problema com sua família e aguardará, no Recanto da Acolhida,
até que esteja devidamente uniformizado para ter acesso à sala de aula.

4 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem, no Instituto São José, será essencialmente
diagnóstica, contínua, formativa, cumulativa, respeitando os diferentes níveis e
modalidades de ensino, subsidiando o trabalho pedagógico, redirecionando o processo
ensino-aprendizagem para sanar diﬁculdades encontradas na aquisição de
conhecimentos, aperfeiçoando a prática escolar e reorientando os alunos com
diﬁculdades.
As datas das avaliações estão disponíveis no site da Escola, podendo ser
marcadas novas avaliações pelo professor durante o ano.

4.1- ENSINO MÉDIO
Avaliações 1º e 2º ano do Ensino Médio:

A Média Trimestral dos alunos será obtida da seguinte forma:
(Prova 1 x 4) + (Prova 2 x 3) + (Atividades diversiﬁcadas x 3) / 10 = Média do Trimestre
+ Bônus dos Simulados

Avaliações 3º ano do Ensino Médio:

A Média Trimestral dos alunos será obtida da seguinte forma:
(Prova 1 x 4) + (Prova 2 x 2) + (Atividades diversiﬁcadas x 2) + (Média do Simulados
ENEM e Geral x 2) / 10 = Média do Trimestral
OBS.: A média trimestral da disciplina de Redação será obtida da seguinte forma:
(AD1x2)+(AD2x2)+(AD3x2)+(AD4x2)+(AD5x2)+AD6) / 11
A média trimestral da disciplina de Educação Física será obtida da seguinte forma:
Média (AD1:AD2)
4.2 - A Média Anual para todos os alunos do Ensino Médio será obtida da seguinte forma:
Média 1º Trimestre + Média 2º Trimestre + 2X Média 3º Trimestre / 4 = Média Anual

4.4 - RECUPERAÇÃO
Ao longo do ano, são oferecidas formas diversiﬁcadas de recuperação aos
alunos que não atingiram os objetivos estabelecidos e os pré-requisitos
necessários às novas aprendizagens. Ao ﬁnal de cada trimestre, de acordo com as
datas estabelecidas no calendário escolar, sob forma de orientação de estudo,
seguida de avaliação escrita para alunos do Ensino Médio, ocorrerão as
Recuperações Trimestrais. A média após a recuperação será calculada da
seguinte forma:
Média Trimestral + Nota da Prova de Recuperação / 2 = Nova Média Trimestral
Após os duzentos dias letivos, será oferecido o Exame Final. Será composto
de uma avaliação escrita, com conteúdos essenciais de cada disciplina,
trabalhados durante o ano letivo, de acordo com as datas estabelecidas no
calendário escolar.
Serão encaminhados para o Exame Final os alunos do Ensino Médio que
obtiverem, em até 5 (cinco) componentes curriculares, média anual inferior a 6,0.
A média, após o Exame Final, será calculada da seguinte forma:
Média Anual + Nota do Exame Final / 2 = Nova Média Anual
ATENÇÃO: A Nova Média Trimestral ou Anual poderá ser recuperada até a nota
6,0 (seis), sendo que ela nunca será inferior à Média anterior à
recuperação/exame. Nesse caso, será mantida a média anterior.

4.5 - PROMOÇÃO E RETENÇÃO
Após o Conselho de Classe, no ﬁnal do 3º trimestre, serão considerados
promovidos os alunos que obtiverem média anual igual ou superior a 6,0 (seis) em todas as
disciplinas, com frequência igual ou superior a 75%, devendo os demais alunos serem
encaminhados para o Exame Final.
Serão considerados retidos diretamente, após a recuperação do 3º Trimestre e do
Conselho de Classe, os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais que estiverem com a
frequência inferior a 75% e/ou obtiverem média anual inferior a 6,0 (seis): em 4 ou mais
componentes curriculares;
Serão considerados promovidos, após o Exame Final, os alunos que em cada
componente curricular obtiverem média igual a 6,0 (seis). Aqueles que apresentarem
média inferior a 6,0 (seis), em um ou mais componentes(s) curricular(es), serão
considerados retidos após o Conselho de Classe do Exame Final.

4.6 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E RECURSO
Após cada avaliação e/ou resultado ﬁnal do ano letivo, o aluno, ou seu
representante legal, que dela discordar, poderá apresentar pedido de reconsideração junto
à Direção da Escola, encaminhando o formulário de solicitação na secretaria, nos termos
da Deliberação CEE 155/2017.
Para mais detalhes, principalmente em relação aos prazos, orientamos a consulta
à Deliberação CEE 155/2017 que dispõe sobre o assunto. Destacamos que essa mesma
deliberação, em seu artigo 20º, ressalta que o fato de que tais pedidos serão apenas
considerados, caso o aluno interessado mantenha-se matriculado na Escola em questão.

4.7 - 2ª CHAMADA
Os alunos ausentes na P1 e/ou P2 terão direito de requerer, junto à Tesouraria, a
segunda chamada, mediante o pagamento de R$50,00 por prova. Na ausência por motivo
de saúde, deverá ser apresentado atestado médico no ato do requerimento e não haverá
cobrança da taxa. Atenção: Para os Simulados e provas de Recuperação não serão
realizadas 2ªs chamadas.

4.8 - CASOS ESPECÍFICO DE ‘COLA’
Perante situações de “cola”, realizando, passando ou recebendo, a Escola
procederá da seguinte forma:
- A nota da prova será zero;
- Registro da ocorrência e demais encaminhamentos pela Orientação.
Lembrando que, neste caso, o(a) aluno(a) não terá direito de requerer prova de 2ª
chamada.

5 - ACOMPANHAMENTO DE TAREFAS,
TRABALHOS E APLICATIVO
A tarefa/trabalho, como um dos instrumentos diagnósticos da aprendizagem, deve ser
valorizada e incentivada pela família, orientando que sua execução seja autônoma. Essa
postura oportunizará ao aluno momentos de autoavaliação, reﬂexão e evolução da
aprendizagem. Para facilitar seu acompanhamento, todas as atividades são postadas no
Classroom.
Os comunicados da escola serão postados também no aplicativo IsCool para facilitar
o acesso da família. (Acesse: https://institutosaojose.org.br/area-do-aluno/aplicativo-isj)
Atenção: tarefas e trabalhos devem ser entregues diretamente ao professor da
disciplina na data estabelecida por ele.

6 - INTERCORRÊNCIA DE SAÚDE
Em caso de alguma intercorrência de saúde, o(a) aluno(a) deverá ser encaminhado à
Sala de Acolhida pelo Representante de Classe ou outro aluno, procurando os auxiliares de
Coordenação ou Orientadoras Educacionais para os encaminhamentos necessários. Em
caso de situações mais graves ou acidentes, contamos com o seguro da MEDLINK para
socorro imediato.
Atenção: Nesse ambiente é proibido o uso de celular e a presença de outros colegas
como acompanhantes.
A medicação sem prescrição médica é proibida por lei. Em caso de necessidade,o
medicamento deve vir com receita médica ou cópia. Em casos especíﬁcos, a Escola
contatará os pais que poderão trazer e ministrar o medicamento ao seu ﬁlho, se assim
desejar.

7 - APOIO PEDAGÓGICO
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS: Tem como principal objetivo contribuir com o processo de
aprendizagem e estudo, identiﬁcar avanços e diﬁculdades, auxiliar o desenvolvimento de
competências e autonomia de forma tranquila e prazerosa. A orientação envolve ações de
aconselhamento em função das necessidades especíﬁcas do estudante, visando a
superação de diﬁculdades concretas, o bem-estar emocional do aluno e o
desenvolvimento da educação integral que a escola propõe.
PLANTÕES DE DÚVIDAS: Oferecido aos alunos do Ensino Médio. Os plantões de
dúvidas são essenciais para o processo de aprendizado do aluno. É um momento para o
estudo propriamente dito, esclarecer dúvidas, sistematizar a rotina de estudo, receber
orientações para construir hábitos de estudos mais eﬁcientes.
REFORÇO: Oferecido aos alunos do Ensino Médio, após as provas de P1 e P2, nas
disciplinas de Exatas. O aluno que não atingir a média nessas disciplinas será convocado
para a aula de reforço desta prova com o objetivo de recuperar conteúdo e sanar dúvidas.
Observação: Durante o período de ensino remoto, o apoio pedagógico para os alunos do
EM será oferecido no formato de reforço nas disciplinas de Matemática e Língua
Portuguesa semanalmente e presencialmente para aqueles alunos que apresentarem
diﬁculdades pedagógicas.

8 - BIBLIOTECA
A Biblioteca é um espaço de apoio pedagógico que está a serviço dos alunos e
professores, mediante a disponibilização de material gráﬁco e eletrônico para pesquisas.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
- Segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.
- O atendimento para empréstimo, renovação e devolução de material bibliográﬁco
será encerrado às 16h40.
ATENÇÃO:
- Não é permitido a impressão ou confecção de trabalhos durante o horário de aula;
- Dentro da biblioteca não é permitido uso de canetinha, cola, estilete, tesoura,
compasso ou qualquer tipo de alimento, inclusive bala e chiclete.

9 - ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA
E CONFRATERNIZAÇÕES
Visando a qualidade nutricional, o colégio oferece, por meio de terceiros, os serviços
da cantina para atendimento à Comunidade Educativa. O horário de funcionamento da
cantina é de segunda à sexta-feira, das 06h30 às 20h. A empresa oferece refeição no
horário do almoço e lanches nos intervalos, não sendo permitido ao aluno efetuar
qualquer compra durante o horário de aula.
A escola disponibiliza também, a marmitaria para guardar e esquentar o almoço caso
o aluno opte por trazer sua refeição de casa. Para tanto, ele(a) deve respeitar os seguintes
horários:
Entrega da marmita: 6h40 às 6h55
Retirada da marmita: 12h40 às 13h
A refeição deve ser identiﬁcada e os talheres são de responsabilidade do aluno. Com
intuito de zelar pela organização e limpeza dos espaços comuns da escola, só será
permitido fazer as refeições no refeitório.
Destacamos que a escola não autoriza as confraternizações no ambiente escolar.
Toda e qualquer exceção será negociada com a Orientação Educacional.

10 - USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Fica permitido o uso de dispositivos eletrônicos (notebook, tablet, celular) somente
com autorização e solicitação do professor para acesso ao Material Didático Digital (MDD) e
como ferramenta pedagógica.
O uso do wi-ﬁ da Escola durante o horário da aula é para uso estritamente pedagógico.
Ressaltamos aos pais ou responsáveis que o direito de comunicar-se com seus ﬁlhos,
e vice-versa, em casos de necessidade, é assegurado por meio do contato com a Escola.
Assim, contamos com a colaboração para não estimular a troca de mensagens durante o
período de aula.
O uso inadequado dos dispositivos eletrônicos acarretará nas seguintes
medidas:
Primeira ocorrência: O aparelho ﬁcará sob os cuidados da Orientação
Educacional e será entregue ao aluno no ﬁnal do período;
Segunda ocorrência: O aparelho ﬁcará sob os cuidados da Orientação
Educacional e será entregue aos responsáveis no ﬁnal do período;
Terceira ocorrência: Caberá à Orientação Educacional deﬁnir junto com os
responsáveis os encaminhamentos cabíveis nas normas de convivência.

11 - REDES SOCIAIS E A ESCOLA
Considerando que o mau uso das Redes Sociais e Aplicativos atinge
diretamente a rotina escolar por meio de possíveis conﬂitos decorrentes dessas
ações, a escola reserva-se o direito de intervir nos casos de utilização inadequada,
comprometendo a imagem moral da Instituição e de seus alunos, conforme
Constituição Federal de 1988, Artigo 5°.

12 - ACHADOS E PERDIDOS
- Para a sua segurança e devolução de materiais esquecidos na Escola, todo material
escolar (cadernos, livros, mochila, uniforme, etc.) deve conter o nome e ano do (a) aluno (a).
- O material escolar é de responsabilidade do aluno. A escola não se responsabiliza por
dinheiro e objetos perdidos.
- Materiais perdidos e achados devem ser procurados ou entregues aos inspetores.

13 - ATENDIMENTO AOS PAIS
- Reunião de Pais, realizada no início do ano letivo, tem como objetivo apresentar a
Proposta Pedagógica Pastoral do Colégio e a Equipe Pedagógica Pastoral.
Atendimento aos Pais:
- Ao término do 1º e do 2º trimestre, os professores estarão disponíveis para esclarecerem
dúvidas e orientarem os pais. As datas das reuniões constam no calendário anual do aluno.
- Durante o ano, quando necessário, Família e Orientação Educacional poderão manter
contato para tratar de questões pertinentes ao aluno. O agendamento para atendimentos
deve ser realizado via recepção pelo telefone: 3946-7400.

14 - ATIVIDADES EXTRAS
O Instituto São José oferece várias atividades, nas mais diversas esferas de
formação humana. Todas elas em horários diversos do período escolar do aluno. Para se
inscrever e participar destas atividades, os pais/responsáveis devem efetuar a matrícula na
Secretaria do Colégio.
As atividades extracurriculares do Ensino Fundamental Anos Finais são realizadas
fora do horário de aulas. Para conhecer todas as atividades oferecidas pelo Instituto São
José acesse: https://www.institutosaojose.org.br/ﬁque-por-dentro/informacoes

15 - PORTARIAS E ESTACIONAMENTO
INTERNO
PORTARIA 2:
● Destinada ao atendimento dos pais pela recepção, das 7h às 18h;
● Destinada a entrada e saída dos alunos pelo portão, das 6h40 às 7h05 / 11h30 ou
12h20 às 13h20/ 17h50 às 18h40 no período da tarde, conforme tabela de aulas de
apoio.
PORTARIA 3 | Estacionamento:
Conforme cláusula 33 no contrato de Prestação de Serviço, o Colégio não oferece
estacionamento. Desta forma, os pais poderão utilizá-lo, por mera liberalidade, quando
houver vaga disponível e atividade extracurricular, após o horário de aula, ou seja, entre 19h
e 20h.
PORTARIA 4 | Serviços:
● Acesso permitido apenas para os alunos devidamente uniformizados, mediante a
apresentação da carteirinha de passe estudantil ou autorização da escola, nos
respectivos horários de entrada e saída.
● O acesso não é permitido entre 7h e 7h20; 13h20 e 13h50.Caso o aluno chegue
após este horário, deve dirigir-se à Portaria 2.

16 - ATENÇÃO AO PERÍODO DE PANDEMIA
16.1 - Obrigatoriedade em seguir os protocolos conforme apresentado na
Cartilha de Orientações às Aulas Presenciais, publicada no IsCool App. Ressaltamos, a
importância de não enviar o(a) ﬁlho(a) à escola quando este(a) apresentar algum sintoma
de COVID -19. Nesse caso, é imprescindível a comunicação escola-família para que
sejam tomadas as medidas necessárias;
16.2 - Atividades e Serviços suspensos durante a pandemia: Biblioteca /
Atividades Extracurriculares / Cantina;
16.3 - Reunião/ Atendimento aos Pais: serão realizadas de forma on-line (via
Meet ou YouTube);
16.4 - Obrigatoriedade em acessar as aulas on-line utilizando o e-mail
institucional;
16.5 - Para um bom aproveitamento escolar, solicitamos que os alunos, durante
as aulas online, permaneçam com as câmeras ligadas;
16.6 - Respeitar o escalonamento, estabelecido pela Escola, para as aulas
presenciais;
16.7 - Avaliação: não haverá limites de componentes curriculares para o
encaminhamento ao Exame Final dos alunos do Ensino Médio que obtiverem média
anual (resultante da média ponderada do ano, considerando-se o valor de peso 2 no
último trimestre) inferior a 6,0 (seis).

InstitutoSaoJose.org.br
FALE COM A GENTE!

(12) 99743-2100
institutosaojose@institutosaojose.org.br

facebook.com/institutosj.sjc
twitter.com/InstitutoSJC
youtube.com/ISJVivoePresente
@institutosaojose.sjc
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