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1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO
NÍVEIS

MANHÃ

Educação Infantil

TARDE
13h30min às 17h30min

1º e 2º ano EFI

13h30min às 17h30min

3º, 4º e 5º ano EFI

7h30min às 12h

13h30min às 18h

Ensino Fund. II

7h30min às 12h
(uma vezes por semana até
12h50min)

13h30min às 18h
Uma vez por semana até
18h50min

Ensino Médio

7h30min às 12h50min

Projeto Gabarita Dom Bosco
Pré Turno

14h às 17h15min - 4 tardes
12h às 13h30min

Pós Turno
Turno Complementar

17h30min às 19h
7h30min às 13h30min

Obs.: O Colégio disponibiliza um horário diferenciado às famílias das crianças da Educação Infantil
que desejarem deixar seus filhos, das 17h30 às 19h, com as monitoras nas salas de aula. Após às
19h as crianças aguardarão as famílias no pátio.

ATENDIMENTO AOS PAIS E RESPONSÁVEIS
O atendimento pelas Coordenações aos pais/responsáveis ocorrerá pela manhã a partir das
8h e pela tarde a partir das 14h, preferencialmente com hora marcada. Esses deverão aguardar na portaria pelo atendimento. Tudo o que for solicitado para ser entregue aos alunos
(livros, lanches, casacos, etc) durante o turno, deverá ser deixado na portaria. O material será
entregue ao destinatário pela Coordenação de Turno.

2. MATRÍCULAS
2.1. INFORMAÇÕES GERAIS
1) A matrícula do aluno é de responsabilidade dos pais e/ou responsáveis. O contrato de serviços educacionais será assinado pelo responsável financeiro.
2) A anuidade poderá ser paga em parcelas, mensalmente, com vencimento no dia 10 do mês,
até novembro de 2020. A primeira parcela corresponde à matrícula que será paga na rede
bancária para quem já é aluno e na Tesouraria para os alunos novos.
3) O reembolso de parcelas pagas será feito de acordo com a legislação vigente.
4) Não há reserva de vaga.

2.2. REMATRÍCULAS
Condições para a rematrícula:
1) Preenchimento da ficha de cadastro.
2) Comprovação do pagamento da primeira parcela da anuidade de 2020.
3) Assinatura do contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
4) No ato da matrícula serão também entregues aos responsáveis os DOCs das parcelas 02
e 03, para serem quitadas na rede bancária.
5) O aluno que não fizer a renovação de sua matrícula no calendário estabelecido pelo Colégio sujeita-se à perda da vaga.
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6) Só é permitida a rematrícula de alunos que estiverem de acordo com os itens previstos no
regimento escolar.
7) Não se permite rematrícula para alunos em débito com o Colégio.
8) Para a entrada e permanência em sala de aula (turno regular e complementar) é preciso
estar devidamente matrículado.
9) Após o calendário estabelecido, as matrículas continuarão abertas enquanto houver vaga.
10) Horário de atendimento da Secretaria para rematrículas:
- manhã: 7h30min às 11h30min
- tarde: 13h30 às 17h30min

2.3. ALUNOS NOVOS
1) Alunos com algum tipo de acompanhamento com especialistas deverão agendar uma entrevista com o Serviço de Orientação Educacional (SOE).
2) O pagamento da primeira parcela será feito no ato da matrícula em espécie ou cartão de
crédito e/ou débito.
3) Os boletos bancários das mensalidades de janeiro e fevereiro estarão disponíveis no site:
http://portal.edebe.com.br, conforme as instruções de impressão no item 2.4.
4) Em função de restrições de crédito, haverá consulta no SPC/SERASA do responsável
financeiro.
5) Estabelece-se como critério idade/ano para a matrícula:
• Pré-Infantil: um ano feito até 31/03
• Infantil: dois anos feitos até 31/03
• Infantil 1: três anos feitos até 31/03
• Infantil 2: quatro anos feitos até 31/03
• Infantil 3: cinco anos feitos até 31/03
• 1º ano: seis anos feitos até 31/03
6) Documentação necessária
Documentos para a matrícula
Cópia da Certidão de Nascimento

Ensino
Ensino
Educação
Fundamental Fundamental
Infantil
1º ao 5º ano 6º ao 9º ano
l

l

l

Ensino
Médio
l

Cópia do RG (se possuir)

l

l

l

l

2 fotos 3x4

l

l

l

l

Cópia do RG e CPF dos responsáveis

l

l

l

l

Comprovante de residência

l

l

l

l

l

l

l

Histórico Escolar - A partir do 2º Ano do
Ensino Fundamental *

l

Matriz Curricular *
Declaração de quitação da escola anterior
Carteira do Plano de Saúde ou do INSS

l

l

l

l

l

l

l

* Estes documentos podem ser entregues após a matrícula, já que as instituições não disponibilizam os
mesmos antes de concluir a transferência. Para que possa ser efetuada a matrícula, é aceito um ATESTADO DE MATRÍCULA do ano vigente, que indique que o aluno possui vínculo escolar.
IMPORTANTE: Este documento é provisório e não elimina a entrega dos documentos listados.
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2.4. ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS
1) Boleto Bancário - O boleto bancário, com vencimento no dia 10 de cada mês, é enviado
mensalmente aos pais ou responsáveis através da agenda do aluno, podendo ser pago, até
o vencimento, em toda rede bancária. Se houver necessidade, uma 2ª via poderá ser retirada
no site: (http://portal.edebe.com.br) clicando no ícone
/Portal do Aluno/Extrato Financeiro. A senha de acesso será entregue ao responsável no ato da matrícula. 2) Desconto - O
desconto concedido só será mantido se o pagamento for feito até a data de vencimento. Após
esta data, o valor será integral, acrescido de multa e juros. Se o pagamento for feito pelo valor
integral (desconhecendo-se o desconto concedido), não haverá devolução da diferença e
nem haverá compensações nos meses seguintes.

2.5. CALENDÁRIO DE REMATRÍCULAS PARA 2020
Para efetuar a rematrícula será necessário comparecer ao Colégio com o contrato assinado
pelo responsável financeiro e comprovante de pagamento do boleto de rematrícula impresso,
nos dias indicados:
NÍVEIS

DATAS

Educação Infantil, 1º e 2º anos
Ensino Fundamental I

12 e 13 de dezembro de 2019

Alunos com resultado final do
3º ano Ensino Fundamental I ao
Ensino Médio

16 e 17 de dezembro de 2019

Alunos que realizaram provas
finais

18 de dezembro de 2019

Sábado de Rematrículas
Todos os alunos que já receberam
resultado final

14 de dezembro de 2019

HORÁRIO

8h30min - 11h30min
13h30min - 17h30min

8h – 12h

Alguns pontos importantes:
• Para alunos que necessitarem realizar provas finais, a rematrícula só poderá ser realizada
após a divulgação do resultado das provas;
• No sábado de rematrículas serão efetivadas rematrículas somente de alunos que já receberam resultado final;
• Para alunos que obtiverem como resultado final “reprovado”, a rematrícula será efetivada
diretamente na secretaria do Colégio.

2.6. VALORES DAS PARCELAS
NÍVEIS

1ª a 3ª PARCELA

4ª a 12ª PARCELA

Educação Infantil

R$ 1.197,95

R$ 1.279,41

1º ao 5º ano Ensino Fundamental I

R$ 1.169,61

R$ 1.249,14

6º ao 9º ano Ensino Fundamental II

R$ 1.149,48

R$ 1.227,64

Ensino Médio

R$ 1.352,05

R$ 1.443,99
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Turno Complementar
5 manhãs

4 manhãs

3 manhãs

R$ 807,41

R$ 714,49

R$ 553,22

Pré-Turno e Pós-Turno: R$ 122,82
Projeto Gabarita Dom Bosco
5 áreas

2 áreas

1 área

R$ 247,78

R$ 123,89

R$ 61,94

Até o venc. 20% desc. (R$ 198,22)

3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E EXPRESSÃO DE RESULTADOS
3.1. EDUCAÇÃO INFANTIL
O processo de ensino e de aprendizagem da Educação Infantil é registrado em planilhas
mensais a partir da observação sistemática da professora, das atividades realizadas e dos
conhecimentos evidenciados pelo aluno em diversos momentos da rotina escolar.
Semestralmente é emitido um parecer descritivo relatando o processo educativo do aluno durante o período, acompanhado dos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais
trabalhados.

3.2. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: Parecer Descritivo Semestral e Planilha de Acompanhamento da Aprendizagem.
Acompanhamento mensal, registrado em planilhas próprias pelos professores. Resultados
expressos através do parecer descritivo semestral relatando o processo educativo do aluno.
2 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: Parecer Trimestral e Planilha de Acompanhamento
da Aprendizagem.
Acompanhamento mensal, registrado em planilhas próprias pelos professores. São atribuídas
menções, resultantes das atividades realizadas durante o período em que o aluno está sendo
avaliado, seguindo os critérios:
• DA - demonstra aprendizagem;
• NR - necessita rever/reforçar o conhecimento;
• AD - apresenta defasagens.
Resultados expressos através do parecer descritivo e tabela de conhecimentos com as respectivas menções.
3º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
Os resultados das avaliações são expressos através de notas de 0 (zero) a 10 (dez), aceitando-se apenas um dígito após a vírgula de zero a nove.
O ano letivo está organizado por trimestres, da seguinte forma:
• 1º trimestre: peso 1
• 2º trimestre: peso 2
• 3º trimestre: peso 2
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A média anual para aprovação no ano/série deve ser igual ou superior a 6,0 (seis), calculada
através da seguinte fórmula:
Nota do 1º tri + (2 x Nota do 2º tri) + (2 x Nota do 3º tri) ≥ 6,0
5
A avaliação das aprendizagens é feita pela observação constante do aluno e realização de
testes, provas, exercícios, trabalhos individuais ou em equipe, pesquisas, tarefas, atividades
de classe, extraclasse, domiciliares e demais modalidades e formas que se mostrem aconselháveis e de aplicação possível.
A composição da pontuação dos componentes curriculares, em cada trimestre, será feita da
seguinte forma:
Ensino Fundamental I: 3º ao 5º ano
40% - Atividades: tarefas de aula, projetos, temas, exercícios, leituras de livros, trabalhos
individuais ou em grupo, realizadas no decorrer do trimestre.
60% - Provas: conforme a carga horária do componente curricular. No mínimo duas para os
componentes com três ou quatro períodos.
Ensino Fundamental II: 6º ao 9º ano e Ensino Médio
30% - Atividades: tarefas de aula, projetos, temas, exercícios, leituras de livros, trabalhos
individuais ou em grupo, realizadas no decorrer do trimestre.
10% - Simulado
60% - Provas conforme a carga horária do componente curricular. No mínimo duas avaliações
para os componentes com três ou quatro períodos.

3.3. SISTEMA DE RECUPERAÇÃO
O Colégio oferece estudos de recuperação durante o período letivo. Tais estudos ocorrem
de forma processual e são ministrados a todos os estudantes, pelo professor, no horário de
aula. O resultado da recuperação das aprendizagens substitui o resultado anterior (relativo
somente aos 60% que correspondem às provas realizadas no trimestre), quando alcançado
melhor nível de aprendizagem. A substituição dos resultados será realizada pelo professor
antes do fechamento do respectivo trimestre, não sendo possível alterar resultados após o
encerramento do mesmo. Após o encerramento do ano letivo, aos estudantes que não atingirem média maior ou igual a 6,0 para a aprovação, será oferecida uma Prova Final, em até
quatro componentes curriculares. A Prova Final será realizada após o final do período letivo,
envolvendo conteúdos estudados durante os três trimestres. Após a realização da Prova Final, a média para aprovação no ano/série deve ser igual ou superior a 5,0 (cinco), calculada
através da seguinte fórmula:
Média Anual + Prova Final ≥ 5,0
2
Em caso de ausência nos momentos avaliativos, do 3º ano do Ensino Fundamental ao 3º
ano do Ensino Médio, o estudante deverá justificar à Coordenação Pedagógica, através de
meios legais (atestado médico, atestado de óbito, convocação esportiva de confederações,
comprovante de alistamento militar) que o amparem para realizar as avaliações. Essa justificativa deverá ser apresentada num prazo máximo de 48 horas após o retorno do estudante às
atividades escolares. O mesmo critério será adotado para a entrega de trabalhos.
As datas para realização das avaliações perdidas são estabelecidas pelo Colégio e constam
no calendário anual.
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4. ORIENTAÇÕES DISCIPLINARES E NORMAS DE CONVIVÊNCIA
4.1 DIREITOS DO ALUNO
1) Ser respeitado.
2) Receber orientação para a boa convivência grupal e para a formação de personalidade
honesta e solidária.
3) Receber ensino de qualidade, expor suas dificuldades e solicitar atendimento adequado.
4) Sugerir melhorias para o bom andamento geral do Colégio.
5) Utilizar as dependências escolares, atendidas as diretrizes fixadas pela Direção.
6) Conhecer o Projeto Educativo Pastoral Salesiano e o Regimento do Colégio.
7) Organizar o Conselho de Alunos e associações de cunho científico, artístico, cívico, esportivo e religioso e delas participar, respeitadas as disposições do Regimento e normas de boa
convivência do Colégio.
8) Dialogar com a Direção, professores, funcionários, colegas e demais integrantes do Colégio.
9) Estar ciente dos critérios de avaliação adotados pelos professores.
10) Exercer o direito de defesa todas as vezes que for solicitado para dar esclarecimentos
sobre suas atitudes e comportamentos.
11) Realizar provas perdidas em caso de ausência escolar, justificada por meio legal,
conforme calendário escolar estabelecido pela Coordenação Pedagógica e orientações
específicas.

4.2. DEVERES DO ALUNO
1) Respeitar a Direção, corpo docente e funcionários, acatando-lhes as determinações e
orientações gerais.
2) Respeitar os colegas, manter e cultivar posturas de cidadania e ética no convívio escolar.
3) Executar todos os trabalhos, exercícios e provas determinados pelo professor, respeitando os princípios éticos bem como as datas combinadas para a sua realização e
entrega.
4) Zelar pelo bom nome do Colégio em todo lugar e sempre.
5) Comparecer assídua e pontualmente às atividades escolares, com o respectivo material e
agenda.
6) Demonstrar comprometimento com os estudos.
7) Apresentar-se no recinto escolar uniformizado, inclusive para as aulas de Ed. Física, da
Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Médio.
8) Para o 2º e 3º ano do Ensino Médio o uso do uniforme é opcional. Os alunos deverão
apresentar-se com roupa adequada ao ambiente escolar, inclusive para a prática da Ed. Física. Não é permitido a entrada de alunos com short, minissaia e top.
9) Portar e usar adequadamente o cartão de identificação (crachá).
10) Zelar pela limpeza do ambiente escolar e da preservação do mobiliário e do material didático do Colégio.
11) Cumprir as orientações disciplinares em todos os espaços escolares (pátio, biblioteca,
passeios, saídas de campo, turno inverso, etc.).
12) Comunicar, antecipadamente, e por escrito na agenda, quando tiver que se ausentar
do Colégio.
10

13) Entregar aos pais e/ou responsáveis as comunicações e os bilhetes da agenda que lhes
são dirigidos.
14) Zelar pelo seu próprio material (livros, mochila, aparelhos eletrônicos, cartão de identificação, etc), pois o Colégio não se responsabiliza pelo ressarcimento desses em caso de danos
e avarias ou desaparecimento.
15) Entregar para a Coordenação de Turno todo e qualquer objeto (material escolar, uniforme,
outros), encontrado nas dependências do Colégio e que não lhe pertença.

4.3. RESTRIÇÕES AO ALUNO
1) Consumir e/ou portar bebidas ou substâncias nocivas à saúde, quer sejam alcoólicas ou
tóxicas, incluindo energéticos, nas dependências do Colégio, bem como nas saídas pedagógiocas.
2) Utilizar sites, blogs, programas de comunicação instantânea, sites de relacionamento
(Instagram, Twitter, Facebook, etc.) e outras mídias de comunicação para ferir a integridade
moral de colegas, professores, funcionários, direção e demais integrantes da comunidade
educativa salesiana.
3) Utilizar o celular e assemelhados durante as atividades escolares sem a permissão
do professor. Caso ocorra, o aparelho será recolhido e entregue aos pais. Se houver
necessidade de alguma comunicação urgente, o aluno deverá procurar a Coordenação
de Turno.
4) Ofender, provocar, desacatar, desrespeitar, agredir física, verbal ou virtualmente qualquer
membro da comunidade educativo salesiana dentro do Colégio ou nas suas adjacências.
5) Registrar, eletronicamente, atividades realizadas em sala de aula ou nas dependências do
Colégio, sem o consentimento do professor ou de colegas.
6) Sair antecipadamente do Colégio sem a presença dos pais ou responsáveis ou sem autorização por escrito dos pais e/ou responsáveis.
7) Permanecer na sala de aula, durante o recreio, sem autorização da Coordenação de Turno.
8) Participar das atividades escolares sem uniforme para os alunos da Educação Infantil ao
1º ano do Ensino Médio ou sem trajes adequados para os alunos do 2º e 3º ano do Ensino
Médio. Ao aluno que comparecer sem uniforme, serão aplicadas as medidas disciplinares
apresentadas no item 4.4.
9) Usar o nome do Colégio, sem a devida autorização, para qualquer tipo de propaganda,
campanha ou promoção.
10) Portar qualquer objeto que represente perigo à saúde, à segurança e à integridade física
e moral, própria e de outros.
11) Trazer brinquedos e objetos de valor, pois o Colégio não se responsabiliza pelo ressarcimento desses em caso de danos, avarias ou desaparecimento.
12) Comercializar quaisquer tipos de ingressos, flyers, folderes, etc.
13) Realizar atividades físicas sem autorização médica, caso tenha alguma impossibilidade.
Nesse caso, esse aluno fará atividades adequadas às suas condições, devidamente indicadas pelos professores.
14) Entrar no Colégio, após o 2º período, sem a presença dos pais e/ou responsáveis ou sem
a apresentação do atestado médico .
15) Utilizar nas dependências do Colégio, ou nos ambientes do seu entorno, materiais como
ovos e farinha (e assemelhados) para quaisquer tipos de comemoração.
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16) Praticar brincadeiras inadequadas ou de consequências imprevisíveis tais como: empurrar, derrubar, bater e jogar objetos.
17) Danificar o patrimônio do Colégio (pichações, avarias no mobiliário e no material didático).
18) Sair da sala de aula, na troca de períodos, sem a autorização do professor.
19) Usar boné, capuz e touca em sala de aula, exceto com autorização prévia.
20) Usar, indevidamente, o cartão de identificação. Não é permitido emprestá-lo para terceiros. Pular ou forçar as catracas não é permitido.

4.4. MEDIDAS DISCIPLINARES
Os integrantes do corpo discente são passíveis dos seguintes procedimentos disciplinares,
não necessariamente nesta ordem:
1) Advertência oral.
2) Advertência por escrito.
3) Convocação dos responsáveis.
4) Encaminhamento para os setores pedagógico e/ou educacional.
5) Suspensão das atividades escolares.
6) Encaminhamento para o Conselho Tutelar, se constatada a necessidade.
7) Perda do direito de rematrícula.
8) Cancelamento da matrícula.
Os procedimentos disciplinares são registrados em instrumento próprio e comunicados à família, proporcionalmente à natureza e reincidência da gravidade da infração cometida. Cabe
à Coordenação de Turno a aplicação das medidas disciplinares, consultando os setores, sempre que necessário.
Na aplicação de qualquer procedimento socioeducativo, sempre será dado, ao aluno, o direito
de defesa. Casos de reincidência serão analisados pela Coordenação de Turno, Pedagógica
e Direção do Colégio, dando o devido encaminhamento.

4.5. RESPONSABILIDADES DAS FAMÍLIAS
1) Acompanhar o desenvolvimento escolar do seu filho, comparecendo a palestras, reuniões de pais, reuniões pedagógicas, atividades de integração, entre outros, sempre que for
solicitado.
2) Respeitar a fé, a filosofia, o Projeto Educativo Pastoral Salesiano, as normas de convivência e todos que fazem parte da Comunidade Educativo Pastoral, incentivando seu filho a
fazer o mesmo.
3) Não causar constrangimento a nenhum estudante, de forma a infringir o artigo 232 do ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
4) Respeitar os horários de entrada e saída das aulas, evitando a permanência desnecessária (pais e alunos) nas dependências do Colégio, observando os horários das aulas e os de
acesso (Itens 1 e 6 do Guia Escolar).
5) Encaminhar justificativas legais em caso de afastamento do estudante, por motivo de doença e outras situações (alistamento militar, competições, etc.).
6) Incentivar o consumo de lanches saudáveis.
7) Evitar o envio de balas, chocolates, refrigerantes, chicletes, salgadinhos, entre outros,
para o consumo no lanche diário dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
As guloseimas são permitidas somente nas atividades programadas pela professora ou nos
aniversários.
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8) Assegurar o uso diário do uniforme para Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II
e 1º ano do Ensino Médio bem como o envio do cartão de identificação do aluno.
9) Providenciar segunda via do cartão de identificação em caso de perda ou avaria. O mesmo
deve ser solicitado na Tesouraria ao custo de R$ 15,00.

4.6. COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIOS - Ed. Infantil e Fundamental I
As comemorações de aniversário acontecem no horário do lanche com os alunos e professores. A família deixará, no início do turno, o lanche do aniversário com a Coordenação de
Turno, pois os pais não participam da atividade em sala de aula. Não é permitido trazer animadores, recreacionistas e similares. Os aniversários deverão ser agendados diretamente
com as professoras com, no mínimo, uma semana de antecedência. Os convites devem ser
enviados, via agenda, preenchidos pela família. O aniversariante e os demais alunos devem
estar uniformizados.
Sugestão de cardápio: kits individuais para cada aluno (bolo simples/cupcake, cachorrinho,
salgadinho, docinho, suco e água). Sugerimos que evitem o consumo de refrigerante. As
crianças devem estar com o uniforme da escola. As comemorações podem ser feitas também
na La Cantina, dentro do horário de aula. Nesses casos, os contratos devem ser estabelecidos diretamente entre as famílias e a Cantina. As comemorações na La Cantina também são
restritas aos alunos e professores.
As comemorações de aniversários fora da escola, somente poderão ocorrer depois do horário
de aula, ficando sob responsabilidade da família. Os convites para esse momento poderão
ser distribuídos pela professora em sala, desde que todos os colegas sejam convidados. Do
contrário, os mesmos deverão ser entregues pela família diretamente às crianças ou aos
responsáveis.

5. UNIFORME
É obrigatório o uso de uniforme, da Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Médio. Não será
permitido ao aluno da Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Médio participar das atividades
escolares sem uniforme, inclusive no turno inverso. É de responsabilidade das famílias a identificação das peças do uniforme, com nome e sobrenome do aluno.
Para o 2º e 3º ano do Ensino Médio o uso do uniforme é opcional. Estes deverão apresentar-se com roupa adequada ao ambiente escolar. Não é permitida a entrada de alunos com
short, minissaia e top. A liberação do uso do uniforme só será permitida em datas e/ou atividades especiais, mediante aviso prévio por parte do Colégio. Nesses casos, será preciso
trazer o uniforme e tênis para Educação Física, caso seja dia dessa disciplina.

6. TURNO COMPLEMENTAR
O Turno Complementar atende estudantes da Educação Infantil até o 6º ano/EFII, oferecendo atividades recreativas, culturais e interativas. A rotina é flexível, com a possibilidade da realização de temas e pesquisas no período da manhã. São desenvolvidos três
amplos projetos de estudos, interligados com as disciplinas e biologia, inglês, música,
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educação física e tecnologia educacional. As atividades ao ar livre ganham um destaque
especial, assim como o envolvimento em projetos da Pastoral Escolar, onde ações concretas de acolhida e solidariedade marcam o engajamento dos estudantes nas campanhas da escola. A alimentação (lanche da manhã e almoço ) é fornecida diariamente
pela La Cantina. O cardápio, elaborado por nutricionista, é disponibilizado às famílias
através de e-mail. Até às 12h a Cantina atende para refeições exclusivamente aos alunos do Turno Complementar. As famílias que desejarem, eventualmente, almoçar com
os estudantes, deverão fazê-lo a partir das 12h. O Turno Complementar acompanha
o calendário letivo e funciona das 7h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. A
frequência mínima para contratar o serviço é de três dias na semana, determinados no
momento da matrícula. Não há compensação dos dias fixos estabelecidos no contrato,
seja por motivos pessoais, feriados, faltas ou outros. No período do recesso escolar ( julho), os estudantes são atendidos no horário das 7h30min às 18h. As atividades letivas
iniciam no mês de fevereiro.
Início das atividades

03 de fevereiro de 2020

Horário até o dia 16 de fevereiro

das 7h30min às 18h

Início do ano letivo

17 de fevereiro

Horário a partir do dia 17 de fevereiro

7h30min às 13h30min

Recessos e feriados

O Turno Complementar acompanha o
calendário escolar

7. PROJETO PÓS-TURNO E PRÉ-TURNO (NOVIDADE 2020)
A partir de 2020 os alunos da Educação Infantil e 1º ano/EFI poderão contar com o serviço
de Pré-Turno, que funcionará das 12h até às 13h30 com monitoria pedagógica. O Pós-Turno
seguirá atendendo alunos dos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos/EFI, das 17h30 às 19h (após às 19 horas os
alunos aguardarão as famílias no pátio). Ambos oferecem aos estudantes atividades lúdicas
e recreativas antes ou depois do horário regular de aula, com programação de 2ª a 6ª feira,
acompanhando o calendário escolar anual. Os projetos, que atendem até 25 alunos, iniciam
no primeiro dia letivo e encerram no último dia de aula. As matrículas são realizadas na Secretaria e o valor corresponde aos cinco dias da semana. Para o Pós-Turno, pode-se trazer
um lanche para ser consumido neste período.

8. PROJETO FÉRIAS DE VERÃO
O Projeto Férias de Verão acontece durante o mês de janeiro e atende alunos a partir de
um ano de idade, em turno integral. Fornece almoço e lanches e oferece aos participantes
programação de férias, como oficinas de artes, música, culinária, tecnologia, teatro, dança,
inglês, entre outras, além de passeios e atividades recreativas e esportivas. Vagas limitadas
e inscrições na Secretaria.
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9. AJS - ARTICULAÇÃO DA JUVENTUDE SALESIANA
AJS (Articulação da Juventude Salesiana) é uma rede de apoio mútuo e articulação entre variados grupos de jovens que se identificam com a Espiritualidade Juvenil Salesiana e querem
vivê-la. Ela oferece aos jovens:
• um processo de crescimento humano e de formação da fé cristã com caráter educativo e
missionário;
• um itinerário da educação à fé ao jovem desenvolvido dentro de grupos afins;
• vivência das relações interpessoais e intergrupais, valorizando a diversidade e a identidade
de cada um;
• desenvolvimento das potencialidades pessoais e fortalecimento das convicções e valores;
• oportunidade de inserção do jovem como membro atuante e ativo em seu ambiente, engajando-se em ações sociais, religiosas e de cidadania, dedicando parte de seu tempo à vivência de um ideal em favor do bem comum;
• experiência dos valores da Espiritualidade Salesiana;
• participação na programação da AJS em âmbito inspetorial;
• participação nas ações missionárias juvenis inspetoriais;
As atividades dos grupos são articuladas por um conselho local composto por jovens
com assessoria adulta. Atividades desenvolvidas: música, comunicação, esporte, teatro, dança, voluntariado. Os encontros da AJS acontecem todas as sextas-feiras das
14h às 17h.

10. ACOMPANHAMENTO PASTORAL
O Colégio Salesiano Dom Bosco de Porto Alegre é uma escola católica. Isso significa que
toda a educação da Instituição está perpassada, implícita e explicitamente, pela dimensão
da catolicidade e se expressa num Projeto Educativo-Pastoral. Neste sentido, toda a escola
está em pastoral. A Pastoral Escolar e Coordenações Pedagógicas trabalham de forma
articulada, elaborando e desenvolvendo diferentes projetos de forma transdisciplinar. A Pastoral Escolar realiza o acompanhamento de todas as turmas, desde a Educação Infantil até
o Ensino Médio, proporcionando:
• um processo de crescimento humano e de formação da fé cristã com caráter educativo;
• vivência das relações interpessoais e intergrupais, valorizando a diversidade e a identidade
de cada um;
• desenvolvimento das potencialidades pessoais e fortalecimento das convicções e valores;
• encontros de formação cristã, mediante a reflexão de valores e atitudes de comportamentos;
• oportunidade de inserção da criança no seu ambiente e condição, de vivência e prática do
bem comum;
Para realizar concretamente essa proposta, a Pastoral Escolar do Colégio Salesiano Dom
Bosco de Porto Alegre desenvolve o projeto “CONVIVÊNCIA. São atividades pensadas
de forma personalizada para cada turma e nível de ensino, num processo gradual e
que leva o estudante a perceber-se como uma pessoa repleta de conhecimentos, ha15

bilidades, valores e atitudes que a tornam única e melhor preparada para conviver nos
diversos ambientes sociais onde está inserida.
A Pastoral realiza também, ao longo ano letivo, diferentes e diversos momentos celebrativos como missas, retiros, orações e celebrações litúrgicas, com a intenção de ajudar a
desenvolver a dimensão da espiritualidade à todas as pessoas da comunidade educativa,
principalmente dos estudantes. Realiza isso de uma forma sempre respeitosa e em diálogo
com as diferentes manifestações religiosas que existem na escola.

11. ATIVIDADES EXTRACLASSE
As atividades extraclasse são oferecidas no final do turno da tarde, somente para alunos do
Colégio. O horário e os dias variam de acordo com o cronograma divulgado. As inscrições e os
valores a serem pagos deverão ser tratados diretamente com os professores especializados.
Atividades oferecidas: futsal masculino e feminino, balé, hiphop, jazz, ginástica rítmica, capoeira, judô, karatê, coral, violão, teatro, patinação e robótica. Vagas limitadas.

12. ATIVIDADES/PROJETOS GRATUITOS (Turno Inverso)
• Handebol Feminino (a partir do 6º ano)
• Futsal Masculino e Feminino (a partir do 8º ano)
• Clube de Ciências (5º e 6º ano)
• Clube de Xadrez (a partir do 6º ano)
• Clube do Livro - CompartiLER (EFII e EM)
• Plantões de dúvidas (EFII e EM)
• Apoio Pedagógico (EFI)

13. MATERIAL ESCOLAR
13.1. EDUCAÇÃO INFANTIL
INFANTIL (1 ANOS)
Obs: Todo material deverá estar identificado com o nome e primeira letra do sobrenome.
• Avental de pintura ou camisetão de tecido (manga longa)
• Guardanapo de tecido ou toalhinha para lanche
• 1 livro de história de plástico
• 1 organizador plástico transparente com tampa para o material de higiene pessoal
• Material de higiene pessoal: fralda, lenço, pomada, etc.

INFANTIL (2 ANOS)
Obs: Todo material deverá estar identificado com o nome e primeira letra do sobrenome.
• Avental de pintura ou camisetão de tecido (manga longa)
• Guardanapo de tecido ou toalhinha para lanche (identificado)
• 1 livro de história de plástico
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• 1 revista com gravuras variadas para recorte e rasgado
• 1 pacote de prendedor de roupa de madeira
• Retalhos de tecido, fitas, lãs

INFANTIL I (3 ANOS)
Obs: Todo material deverá estar identificado com o nome e primeira letra do sobrenome.
• Avental de pintura ou camisetão de tecido (manga longa)
• Guardanapo de tecido ou toalhinha para lanche
• 1 livro de história (caixa alta)
• Revistas para recorte com figuras variadas
• 1 livro de história (caixa alta)
• 1 bloco de desenho (tamanho ofício 90 folhas)
• 1 alfabeto móvel (letras em EVA)
MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
• 1 pote de sorvete vazio
SALESIANA DE ESCOLAS:
• Retalhos de tecidos
Coleção Girolhar 3 anos - Pasta
• 1 dúzia de botões (médio e/ou grande)
Única - A professora e o Regador
• 1 pacote lantejoulas (média e/ou grande)
Mágico e Coleção Biografias - Van
Gogh.
• 1 tela branca 20x30
• Rolhas
• 1 pacote de sementes de girassol
• 1 garrafa pet 2L transparente vazia
• 2 cds usados
• 1 acessório para festa (para caixa de fantasia)
• 1 espelho pequeno ou médio
• 1 pacote de pelotine colorido por dentro e por fora
• 1 pacote de miçanga grande

INFANTIL II (4 ANOS)
Obs: Todo material deverá estar identificado com o nome e primeira letra do sobrenome.
• Avental de pintura ou camisetão de tecido (manga longa)
• Guardanapo de tecido ou toalhinha para lanche
• 1 livro de história (caixa alta)
• 2 revistas para recorte com figuras variadas
• Estojo contendo: 2 lápis pretos,1 borracha macia e 1 apontador
• 1 conjunto de numerais de 0 a 10 em EVA
• 1 bloco de desenho (tamanho ofício 90 folhas)
• 2 potes de sorvete vazios
• Cds usados
MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
• cascas de árvore
SALESIANA DE ESCOLAS:
• 1 pacote de lantejoulas grandes
Coleção Girolhar 4 anos - Pasta
Única - Quanto cabe? - Coleção
• 1 dúzia botões grandes
Biografias - Chiquinha Gonzaga.
• 1 pacote de miçangas grandes
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• 1 novelo de lã
• pedras de tamanhos variados
• retalhos de tecido
• tela para pintura (20 x 30)

INFANTIL III (5 ANOS)
Obs: Todo material deverá estar identificado com o nome e primeira letra do sobrenome.
• Avental de pintura ou camisetão de tecido (manga longa)
• Guardanapo de tecido ou toalhinha para lanche
• 1 livro de história (caixa alta)
• 2 revistas para recorte com figuras variadas (guias turísticos, culinária)
• Estojo contendo: 2 lápis pretos,1 borracha macia e 1 apontador com duas entradas, 2 canetas
permanentes de cores diferentes.
• 1 pasta de plástico tamanho A4,
• 1 lupa (tamanho médio)
• 1 alfabeto móvel (letras de EVA)
• 1 pacote de vogais (em EVA)
• 1 conjunto de numerais de 0 a10 em EVA
• 10 envelopes de carta coloridos (tam. 10 x15cm).
• 1 garrafinha para água identificada com nome (para ficar na mochila)
• 1 prancheta ofício em MDF com prendedor
• retalhos de tecidos
• 1 flauta doce barroca (YAMAHA ou similar)
MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS:
• 2 blocos de desenho (tamanho ofício 90 folhas)
Coleção Girolhar 5 anos - Pasta
• 1 dúzia de prendedores de roupas de madeira
Única - A menina e o Mar - Cole• 1 tela de pintura (tam.30 x 40cm)
ção Biografias - Monteiro Lobato.
• 1 pacote de miçangas
• 1 novelo delã

13.2. ENSINO FUNDAMENTAL I
1º Ano
Material individual do aluno deverá vir identificado com nome e primeira letra do sobrenome e turma.

• 1 caderno brochura universitário capa dura, com linhas, identificados com nome e turma
• 1 caderno sem linha (tipo bloco)
• 1 pasta tamanho ofício com elástico (para Inglês), identificada com nome e turma
• 1 pasta tamanho ofício com elástico (para tema), identificada com nome e turma
• 1 pasta tamanho ofício alta ou (longo 4cm) com elástico, identificada com nome e turma
• 1 estojo contendo: 2 lápis nº 2, 1 borracha macia, 1 apontador com 2 entradas, cola bastão,
tesoura e lápis de cor
• 1 livro de história em CAIXA ALTA
• 1 caixa de material dourado com 111 peças
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• 1 cachepot de MDF (tam 10X10)
• 1 porta retrato em MDF, cru, (tam 10x15)
• 1 pincel escolar chato número 8
• tampinhas plásticas(diferentes tam e cores)
• 1 flauta doce barroca (Yamaha ou similar)
• 30 cm de tecido estampado (algodão)
• novelo de lã (qualquer cor e tamanho)
• botões (diferentes cores e tamanhos)
• 1 pacote de lantejoulas grande (qualquer cor)
• 1 fita métrica
• 1 dado de 6 faces
• 1 calculadora simples
• 1 pasta catálogo com 30 folhas plásticas
• 5 algarismos de MDF pequenos
• 1 caixa de material dourado simples
• 1 organizador plástico com tampa (capacidade 7 litros)

MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS:
Coleção Nautas - Livros do pacote: Língua Portuguesa, Matemática, Ensino Religioso, Ciências,
Geografia, História, Robótica, Revista da Família , Ampliando Rotas
e Os Chapéus Mágicos de Babi.

2º Ano
Material individual do aluno deverá vir identificado com nome e primeira letra do sobrenome e turma.

• 2 cadernos brochura (universitário capa dura)
• 1 caderno de 48 folhas para inglês, pequeno, de capa dura
• 1 pasta tamanho ofício com elástico para os temas.
• 1 estojo contendo: 3 lápis nº 2, 1 borracha macia, 1 apontador com 2 entradas, cola em bastão,
tesoura sem ponta com nome, lápis de cor.
• 1 régua de 20cm
• 1 dicionário
• 1 calculadora simples
• 2 gibis
• 1 camiseta branca lisa de manga curta
MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
(tamanho da criança)
SALESIANA DE ESCOLAS:
• 1 tela de pintura (tam 30 x 40cm)
Coleção Nautas - Livros do pacote:
• 2 pincéis tam 08 e 10
Língua Portuguesa, Matemática,
Ensino Religioso, Ciências, Geo• 1 flauta doce barroca (YAMAHA ou similar)
grafia, História, Robótica, Revista
• 30 cm de tecido estampado (algodão)
da Família e Ampliando Rotas.
• 1 fita métrica
• 1 dado de 6 faces
• 1 calculadora simples
• 1 pasta catálogo com 30 folhas plásticas
• 5 algarismos de MDF pequenos
• 1 caixa de material dourado simples
• 1 caixa organizadora com tampa capacidade 7 litros
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• Livro paradidático de inglês: “Cadu and the amazing animals” – autor Carlos Augusto Pessoa de
Brum (aquisição poderá ser feita no colégio).
• Livros paradidáticos trimestrais: serão solicitados no decorrer do ano

3º Ano
Material individual do aluno deverá vir identificado com nome e primeira letra do sobrenome e turma.

• 3 cadernos de 96 folhas (espiral universitário capa dura, identificados com nome e turma)
• 1 caderno de 48 folhas para Inglês, pequeno, de capa dura (pode ser o mesmo iniciado no 2º ano)
• 1 pasta tamanho ofício com elástico para os temas, identificada com nome e turma
• 1 estojo contendo: 3 lápis nº2, 1 borracha macia,
1 apontador com 2 entradas, cola bastão,
MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
tesoura sem ponta, lápis de cor
SALESIANA DE ESCOLAS:
• 1 régua de 20 cm
Coleção Nautas - Livros do pacote:
• 1 dicionário de Português
Língua Portuguesa, Matemática,
• 1 dicionário de Inglês
Ensino Religioso, Ciências, Geografia, História, Robótica, Revista
• 2 gibis
da Família e Ampliando Rotas.
• 2 revistas Picolé
• 1 pasta espiral com 50 folhas plásticas tamanho ofício
• 1 Flauta doce barroca (Yamaha ou similar)
• 1 fita métrica
• 1 dado de 6 faces
• 1 calculadora simples
• 1 pasta catálogo com 30 folhas plásticas
• 1 caixa de material dourado simples
• Livro paradidático de inglês “Cadu através do espelho” - Br1 Editoras – Carlos Augusto Pessoa de Brum (aquisição poderá ser feita no Colégio)
• Livros paradidáticos trimestrais: serão solicitados no decorrer do ano

4º Ano
Material individual do aluno deverá vir identificado com nome e primeira letra do sobrenome e turma.

• 5 cadernos de 96 folhas (espiral, universitário, capa dura)
• 1 pasta tamanho ofício com elástico para os temas
• 1 pasta com 50 plásticos
• 1 estojo contendo: 2 lápis nº 2, 1 borracha macia, 1 apontador, 1 marcador de texto, 1 tesoura
• 1 pincel nº 16 e nº 18
• 1 régua de 30cm e 1 transferidor
• 1 dicionário de português
• 1 dicionário de inglês
• 2 revistas para recorte
• 1 gibi
• 1 tela de pintura tam 30 x 40
• Jaleco branco (para aulas de laboratório)
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• 1 fita métrica
• 1 dado de 6 faces
• 1 calculadora simples
• 1 pasta catálogo com 30 folhas plásticas
• Livro paradidático: The Magic Carpet-Richmond Primary
Readers - Autores: Brendan Dunne ERobin newton
• Livros paradidáticos trimestrais: 1º trimestre:
Lineia No Jardim De Monet Autor: Bjork, Christina
ilustrador: Anderson, Lena. 2º trimestre:
Cadu Procura no RS – Carlos Augusto Pessoa Brum / Br 1
(aquisição poderá ser feita no Colégio)

MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS:
Coleção Nautas - Livros do pacote: Língua Portuguesa, Matemática, Ensino Religioso, Ciências,
Geografia, História, Robótica, Revista da Família, Ampliando Rotas
e Os Enigmas De Gaudi – Edna
Ande E Sueli Lemos

5º Ano
Material individual do aluno deverá vir identificado com nome e primeira letra do sobrenome e turma.

• 1 caderno pequeno de 48 folhas
• 3 cadernos de 100 folhas (universitários capa dura)
• 1 pasta tamanho ofício com elástico para os temas)
• 1 estojo com 2 lápis nº2, 1 borracha macia, 1 apontador, 1 tesoura
• 1 régua de 30 cm, 1 transferidor de 180° e 1 compasso
• 1 dicionário de Inglês
MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
• Jaleco branco (para aulas de laboratório)
SALESIANA DE ESCOLAS:
• 1 fita métrica,
Coleção Nautas - Livros do pacote:
Língua Portuguesa, Matemática,
• 1 dado de 6 faces
Ensino Religioso, Ciências, Geo• 1 calculadora simples
grafia, História, Robótica, Revista
• 1 pasta catálogo com 30 folhas plásticas
da Família e Ampliando Rotas.
• Livros Paradidáticos: -Teamwork- Richmond Primary
Readers - autores: Brendan Dunne e Robin Newton Pedro’s Project- Richmond Primary Readers - autora:
Aurora Martorelli.
• Livros paradidáticos trimestrais: serão solicitados no decorrer do ano

TURNO COMPLEMENTAR
Material individual do aluno deverá vir identificado com nome e primeira letra do sobrenome e turma.

• Avental para pintura ou camisetão de tecido, manga longa.
• Revistas para recorte
• Necessaire contendo: 1 escova de dentes e 1 creme dental, 1 toalhinha de rosto com nome,
• 1 escova de cabelo
• 1 pacote de lenço umedecido com nome (se necessário)
• 3 gibis
• 3 revistas picolé
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13.3. ENSINO FUNDAMENTAL II
SEXTO ANO
MATERIAL DE USO COMUM A TODAS AS
DISCIPLINAS
- 1 tesoura sem ponta
- 1 régua 30cm
- 1 tubo de cola 90g
- lápis preto nº 2 ou lapiseira (conforme
preferência)
- borracha branca macia
- apontador
- caneta azul, preta e vermelha
- 1 pasta plástica para folha A4 para materiais
entregues durante as aulas
- 1 caneta marca texto
- 1 estojo de canetas hidrocor coloridas
ENSINO RELIGIOSO
- 1 caderno simples pequeno (48 folhas)
GEOGRAFIA
- 1 caderno (96 folhas)
- SIMIELLI, Maria H. Geoatlas. Ática.
HISTÓRIA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 pacote de folhas A3 (50 unidades)
gramatura 180g
LÍNGUA PORTUGUESA
- 1 caderno (96 folhas)
- A lista das obras literárias será fornecida pelo
professor no decorrer do ano letivo. (Serão
trabalhadas, no mínimo, duas obras literárias
por trimestre)
MATEMÁTICA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 caderno quadriculado
- 1 compasso
- 1 transferidor
- 1 esquadro
Obs: Durante o ano letivo serão solicitados
materiais diversos para as aulas no Laboratório
de Matemática.
ARTES
- 20 folhas A3 gramatura 180g
- 1 cola líquida 90gr
- pincel chato nº 8 e 18
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- tinta têmpera acrilex (mínimo 6 cores)
- Lápis de cor
- Giz de cera
- canetas hidrocor
- 1 caderno de desenho A4, folha gramatura
120gr (Canson)
- 1 lápis 4B para desenho
- caneta permanente preta ponta média 2,0mm
OBS: O restante do material será solicitado ao
longo do ano.
LÍNGUA INGLESA
- 1 caderno (48 folhas)
- Minidicionário Inglês-Português/Português-Inglês
(Ed. Oxford)
CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS
- 1 caderno (96 folhas)
- jaleco branco com manga longa, de algodão
- luvas de borracha (tipo cirúrgica)
- 1 óculos de proteção simples (adquire-se em
ferragem)
Obs.: Durante o ano serão solicitados materiais
diversos para as aulas de Laboratório e em
sala.
EDUCAÇÃO FÍSICA
- Abrigo, bermuda, corsário azul marinho, camiseta do colégio, tênis e meia.

MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS
PACOTE DIGITAL - Livros Digitais: Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História,
Língua Portuguesa e Matemática.

SÉTIMO ANO
MATERIAL DE USO COMUM A TODAS AS
DISCIPLINAS
- 1 tesoura
- 1 régua 30cm
- 1 tubo de cola 90g
- lápis preto nº 2 ou lapiseira (conforme
preferência)
- borracha
- apontador
- caneta azul, preta e vermelha
- 1 pasta plástica para folha A4 para materiais
entregues durante as aulas
- 1 caneta marca texto
- 1 estojo de canetas hidrocor coloridas
ENSINO RELIGIOSO
- 1 caderno simples pequeno (48 folhas)
GEOGRAFIA
- 1 caderno (96 fls)
- SIMIELLI, Maria H. Geoatlas. Ática.
HISTÓRIA
- 1 caderno (96 folhas)
LÍNGUA PORTUGUESA
- 1 Pequeno Dicionário HOUAISS – Ed. Moderna (apenas como material de apoio, consulta
para o aluno, não será obrigatório o uso em
sala de aula)
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 pasta para Redação
- A lista das obras literárias será fornecida pelo
professor no decorrer do ano letivo. (Serão
trabalhadas, no mínimo, duas obras literárias
por trimestre)

- 1 caderno de desenho A4, folha gramatura
120gr (Canson)
- 1 lápis 4B para desenho
- caneta permanente preta ponta média 2,0mm
OBS: O restante do material será solicitado ao
longo do ano.
MATEMÁTICA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 caderno quadriculado
- 1 compasso
- 1 transferidor
- 1 esquadro
Obs: Durante o ano letivo serão solicitados
materiais diversos para as aulas no laboratório
de matemática.
CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS
- 1 caderno (96 folhas)
- jaleco branco com manga longa, de algodão
Obs.: Durante o ano serão solicitados materiais
diversos para as aulas de Laboratório e em
sala.
EDUCAÇÃO FÍSICA
- Abrigo, bermuda, corsário azul marinho, camiseta do colégio, tênis e meia.

MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS
PACOTE DIGITAL - Livros Digitais: Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História,
Língua Portuguesa e Matemática.

LÍNGUA INGLESA
- 1 caderno 48 folhas
- Minidicionário Inglês-português/português-inglês
(Ed. Oxford)
ARTES
- 20 folhas A3 gramatura 180g
- 1 cola líquida 90gr
- pincel chato nº 8 e 18
- tinta têmpera acrilex (mínimo 6 cores)
- Lápis de cor
- Giz de cera
- canetas hidrocor
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OITAVO ANO
MATERIAL DE USO COMUM A TODAS AS
DISCIPLINAS
- 1 tesoura
- 1 régua 30cm
- 1 tubo de cola 90g
- lápis preto nº 2 ou lapiseira (conforme
preferência)
- borracha
- apontador
- caneta azul e vermelha
- 1 pasta plástica para folha A4 para materiais
entregues durante as aulas
- 1 caneta marca texto
ENSINO RELIGIOSO
- 1 caderno simples pequeno
GEOGRAFIA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 pacote de folhas A3 (50 unidades)
gramatura 180g
HISTÓRIA
- 1 caderno (96 folhas)
LÍNGUA PORTUGUESA
- 1 caderno (96 folhas)
- 3 canetas pretas
- A lista das obras literárias será fornecida pelo
professor no decorrer do ano letivo.
(Serão trabalhadas, no mínimo, duas obras
literárias por trimestre)
ARTES
- 20 folhas A3 gramatura 180g
- 1 cola líquida 90gr
- pincel chato nº 8 e 18
- tinta têmpera acrilex (mínimo 6 cores)
- Lápis de cor
- Giz de cera
- canetas hidrocor
- 1 caderno de desenho A4, folha gramatura
120gr (Canson)
- 1 lápis 4B para desenho
- caneta permanente preta ponta média 2,0mm
OBS: O restante do material será solicitado ao
longo do ano.
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LÍNGUA INGLESA
- 1 caderno (48 folhas)
- Minidicionário Inglês-Português/Português-Inglês
(Ed. Oxford)
MATEMÁTICA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 pasta com folhas plásticas
- 1 transferidor
- 1compasso
- 1 calculadora básica
CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS
- 1 caderno (96 folhas)
- jaleco branco com manga longa, de algodão
Obs.: Durante o ano serão solicitados materiais diversos para as aulas de Laboratório e
em sala.
EDUCAÇÃO FÍSICA
- Abrigo, bermuda, corsário azul marinho, camiseta do colégio, tênis e meia.

MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS
PACOTE DIGITAL - Livros Digitais: Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História,
Língua Portuguesa e Matemática.

NONO ANO
MATERIAL DE USO COMUM A TODAS AS
DISCIPLINAS
- 1 tesoura
- 1 régua 30cm
- 1 tubo de cola 90g
- lápis preto nº 2 ou lapiseira (conforme
preferência)
- borracha
- apontador
- caneta azul e vermelha
- 1 pasta plástica para folha A4 para materiais
entregues durante as aulas
- 1 caneta marca texto
- 1 calculadora básica

EDUCAÇÃO FÍSICA
- Abrigo, bermuda, corsário azul marinho, camiseta do colégio, tênis e meia.

MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS
PACOTE DIGITAL - Livros Digitais: Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História,
Língua Portuguesa e Matemática.

ENSINO RELIGIOSO
- 1 caderno simples pequeno (48 folhas)
GEOGRAFIA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 pacote de folhas A3 (50 unidades)
gramatura 180g
HISTÓRIA
- 1 caderno grande (96 folhas)
LÍNGUA PORTUGUESA
- 1 caderno grande 96 folhas
- 3 canetas pretas
- A lista das obras literárias será fornecida pelo
professor no decorrer do ano letivo. (Serão
trabalhadas, no mínimo, duas obras literárias
por trimestre)
LÍNGUA INGLESA
- 1 caderno (48 folhas)
- Minidicionário Inglês-Português/Português-inglês
(Ed. Oxford)
MATEMÁTICA
- 1 caderno grande (200 folhas)
CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS
- luvas descartáveis
- 1 caderno (96 folhas)
- jaleco branco com manga longa, de algodão
- 1 óculos de proteção simples (adquire-se em
ferragem)
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13.4. ENSINO MÉDIO
PRIMEIRO ANO
MATERIAL DE USO COMUM A TODAS AS
DISCIPLINAS
- 1 tesoura
- 1 régua 30cm
- 1 lápis preto nº 2 ou lapiseira (conforme
preferência)
- borracha
- apontador
- caneta azul, preta e vermelha
- 1 pasta plástica para folha A4 para materiais
entregues durante as aulas
- Calculadora científica
MATEMÁTICA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 bloco de folhas milimetradas
- 1 pasta portfólio (50 sacos plásticos)
- 1 régua transferidor

- 1 tela de tecido de algodão 20x30cm
- 1 lápis 6B e 1 lápis 4B
- tintas acrílicas em potes ou bisnagas nas
cores azul, amarela, vermelha, preta e branca
- pincéis tipo chato número 6 e 18 de letreiro
- 1 caixa de lápis de cor (12 cores) aquarelável
- tinta aquarela, 12 cores, “Molin”, pastilhas
solúveis em água
- 1 pincel para aquarela tamanho 12
- 10 folhas para aquarela gramatura 300g
tamanho A4
- 1 caneta permanente preta ponta média
0,5mm OBS: Outros materiais serão solicitados
no decorrer do ano conforme necessidade para
realização da técnica proposta.
BIOLOGIA
- 1 caderno (96 folhas)

LÍNGUA PORTUGUESA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 Pequeno Dicionário HOUAISS – Ed. Moder-na
(Apenas como material de apoio, consulta para o
aluno, não será obrigatório o uso em sala de aula)
- As Obras Literárias serão solicitadas pelo
professor no decorrer do ano letivo.

QUÍMICA
- 1 caderno grande (96 folhas)
- Tabela periódica com cátions e ânions
- Jaleco branco de algodão (mangas longas)
- Luvas de borracha ou descartável
- 1 óculos de proteção simples (adquire-se em
ferragem)

LÍNGUA ESPANHOLA
- 1 caderno de (48 folhas)
- Minidicionário – Português/Espanhol - Espanhol/
Português (Sugestão: Dicionário da Santillana)

GEOGRAFIA
- 1 caderno (96 folhas)
- SIMIELLI, Maria H. Geoatlas. Ática. (Apenas
como material de apoio, consulta para o aluno,
não será obrigatório o uso em sala de aula)

FÍSICA
- 1 caderno (96 folhas)
HISTÓRIA
- 1 caderno (48 folhas)
SOCIOLOGIA
- 1 caderno (48 folhas)
FILOSOFIA
- 1 caderno (48 folhas)
LÍNGUA INGLESA
- 1 caderno (48 folhas)
- Minidicionário Inglês-Português/Português-Inglês
(Ed. Oxford)
ARTES
- 20 folhas de desenho A3, 180g
- 1 caderno de desenho tamanho A4
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ENSINO RELIGIOSO
- 1 caderno (48 folhas)
EDUCAÇÃO FÍSICA
- Abrigo, bermuda, corsário azul marinho, camiseta do colégio, tênis e meia.

MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS
PACOTE DIGITAL - Livros Digitais: Biologia, Ensino Religioso, Física, Geografia,
História, Língua Portuguesa, Matemática,
Química, Filosofia e Sociologia.

SEGUNDO ANO
MATERIAL DE USO COMUM A TODAS AS
DISCIPLINAS
- 1 tesoura
- 1 régua 30cm
- 1 lápis preto nº 2 ou lapiseira (conforme
preferência)
- borracha
- apontador
- caneta azul, preta e vermelha
- 1 pasta plástica para folha A4 para materiais
entregues durante as aulas
- 1 calculadora científica
MATEMÁTICA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 compasso
- 1 transferidor
- 1 bloco de folhas milimetradas
- Régua de 30cm
LÍNGUA PORTUGUESA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 Pequeno Dicionário HOUAISS – Ed. Moderna (Apenas como material de apoio, consulta
para o aluno, não será obrigatório o uso em
sala de aula)
- As Obras Literárias serão solicitadas pelo
professor no decorrer do ano letivo.
LÍNGUA ESPANHOLA
- 1 caderno de (48 folhas)
- Minidicionário – Português/Espanhol - Espanhol/
Português (Sugestão Dicionário da Santillana)

BIOLOGIA
- 1 caderno (96 folhas)
QUÍMICA
- 1 caderno grande (96 folhas)
- Jaleco branco de algodão (mangas longas)
- Luvas de borracha ou descartável
- 1 óculos de proteção simples (adquire-se em
ferragem)
GEOGRAFIA
- 1 caderno (96 folhas)
- SIMIELLI, Maria H. Geoatlas. Ática. (Apenas
como material de apoio, consulta para o aluno,
não será obrigatório o uso em sala de aula)
ENSINO RELIGIOSO
- 1 caderno (48 folhas)
EDUCAÇÃO FÍSICA
- Tênis e roupas adequadas para Educação
Física.
Cabelos presos para a prática esportiva
MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS
PACOTE DIGITAL - Livros Digitais: Biologia, Ensino Religioso, Física, Geografia,
História, Língua Portuguesa, Matemática,
Química, Filosofia e Sociologia.

FÍSICA
- 1 caderno (96 folhas)
HISTÓRIA
- 1 caderno (48 folhas)
SOCIOLOGIA
- 1 caderno (48 folhas)
FILOSOFIA
- 1 caderno (48 folhas)
LÍNGUA INGLESA
- 1 caderno (48 folhas)
- Minidicionário Inglês-português/português-inglês
(Ed. Oxford)
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TERCEIRO ANO
MATERIAL DE USO COMUM A TODAS AS
DISCIPLINAS
- 1 tesoura
- 1 régua 30cm
- 1 lápis preto nº 2 ou lapiseira (conforme
preferência)
- borracha
- apontador
- caneta azul, preta e vermelha
- 1 pasta plástica para folha A4 para materiais
entregues durante as aulas
- Calculadora científica
MATEMÁTICA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 compasso
- 1 transferidor
- 1 bloco de folhas milimetradas
- Régua de 30cm
LÍNGUA PORTUGUESA
- 1 caderno (96 folhas)
- 1 Pequeno Dicionário HOUAISS – Ed.
Moder-na (Apenas como material de apoio,
consulta para o aluno, não será obrigatório o
uso em sala de aula)
- As Obras Literárias serão solicitadas pelo
professor no decorrer do ano letivo.
LÍNGUA ESPANHOLA
- 1 caderno (48 folhas)
- Minidicionário – Português – Espanhol/
Espanhol – Português (Sugestão Dicionário da
Santillana)
HISTÓRIA
- 1 caderno (48 folhas)
SOCIOLOGIA
- 1 caderno (48 folhas)
FILOSOFIA
- 1 caderno (48 folhas)
LÍNGUA INGLESA
- 1 caderno (48 folhas)
- Minidicionário Inglês-Português/Português-Inglês
(Ed. Oxford)
BIOLOGIA
- 1 caderno (96 folhas)
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FÍSICA
- 1 caderno (96 folhas)
QUÍMICA
- 1 caderno grande (96 folhas)
- Tabela periódica com cátions e ânions
- Jaleco branco de algodão (mangas longas)
- Luvas de borracha ou descartável
- 1 óculos de proteção simples (adquire-se em
ferragem)
GEOGRAFIA
- 1 caderno (96 folhas)
- SIMIELLI, Maria H. Geoatlas. Ática. (Apenas
como material de apoio, consulta para o aluno,
não será obrigatório o uso em sala de aula)
ENSINO RELIGIOSO
- 1 caderno (48 folhas)
EDUCAÇÃO FÍSICA
- Tênis e roupas adequadas para Educação
Física.
Cabelos presos para a prática esportiva

MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
SALESIANA DE ESCOLAS
PACOTE DIGITA - Livros Digitais: Biologia,
Ensino Religioso, Física, Geografia,
História, Língua Portuguesa, Matemática,
Química, Filosofia e Sociologia.

14. MATERIAL DIDÁTICO
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
O material didático utilizado no Colégio Salesiano Dom Bosco é produzido pela Edebê, editora
fundada pelos Salesianos na Espanha e que, desde 2013, tem filial no Brasil. A editora busca
inovações na educação, trazendo a tecnologia para a sala de aula.
Material utilizado:
• Educação Infantil – Coleção Girolhar – Material Impresso
• Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano – Coleção Nautas – Material Impresso
• Ensino Fundamental II – 6º ao 9º ano – Material Digital
• Ensino Médio – 1º, 2º e 3º ano – Material Digital
Para adquirir o material didático da Editora Edebê, após a realização da matrícula, acesse
http://loja.edebe.com.br e clique no banner referente ao MATERIAL DIDÁTICO 2020. Em caso de
dúvida entre na página http://twixar.me/JG1T e siga as orientações.

CONFIGURAÇÕES PARA USO DOS APLICATIVOS DA EDEBÊ BRASIL
Para utilizar os aplicativos da Edebê Brasil os dispositivos deverão ter as seguintes especificações técnicas:
Tablets e Smartphones
Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior). Tela touch screen capacitiva de 4.3” ou superior. Processador Dual Core de 1 GHz ou superior. Memória RAM 1,5
GB ou superior. Memória armazenamento interna livre, mínima de 16GB (para uso em dois ou
mais anos 32GB). Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N.
Notebooks e Ultrabooks
Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou macOS 10.9 (ou superior). Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou Firefox) – uso on-line. Resolução de tela
mínima de 1024 x 768 pixels ou superior. Processador Dual Core de 2,5GHz ou superior
Memória RAM 4GB ou superior. Memória armazenamento de 128GB ou superior Conexão
Wi-fi 802.11 B/G/N.
Observações Importantes:
* Para os alunos que ainda não possuem o equipamento necessário para o ano letivo ou
os que farão troca de equipamento, sugere-se preferencialmente a aquisição de tablet
(com sistema operacional IOS ou Android), em função de maior praticidade e segurança
no manuseio do mesmo (menor volume, maior agilidade e mais opções de proteção de
danos por queda).
* É imprescindível que o aluno tenha instalado em seu equipamento digital um editor de texto,
um editor de apresentação, um editor de planilha e um editor de PDF, para que possa trabalhar o conteúdo proposto em sala de aula.
* A escola oferece assessoria técnica específica para solucionar as demandas do aplicativo do
material digital para os equipamentos que seguem as configurações mínimas exigidas. Para
garantir qualidade no atendimento dos dispositivos móveis, atente-se para os pré-requisitos
exigidos acima.
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15. SAÍDAS DE ESTUDOS
Ano
(nível /série)

Local

Previsão/mês

Período
(meio turno/turno integral)

Educação Infantil
Infantil 1

Planetário

Maio

tarde

Infantil 1

Quinta da Estância

Outubro

turno integral

Feira Livre.

Abril

tarde

Setembro

tarde

Teatro.

Novembro

tarde

Jardim Botânico

Março

meio turno

Maio

meio turno

Infantil 2
Infantil 2
Infantil 2
Infantil 3
Infantil 3

Quinta da estância –
Programação Farroupilha.

Museu Itinerante Vida
Marinha

Infantil 3

Base Aérea de Canoas

Julho / Agosto

meio turno

Infantil 3

Gravadora/ Cinema

Setembro

meio turno

Ensino Fundamental I
1º ano

Recicla POA

Maio

1º ano

Bairro da escola

Setembro

meio turno

1º ano

History Eco Parque

outubro

turno integral

2° ano

SESC Campestre

Março

meio turno

Museu da PUCRS

Junho

meio turno

Setembro

meio turno

2° ano
2° ano

Mato

2° ano

Grêmio Nautico União

Dezembro

meio turno

3º ano

Zona Rural de Porto Alegre

Abril

turno integral

3º ano

Planetário

julho

meio turno

3º ano

Zona Urbana de Porto Alegre

setembro

meio turno

3º ano

Atividade de confraternização

Dezembro

meio turno

4º ano

Quinta da Estância

Abril

meio turno

Julho

meio turno

4º ano

30

Morada do Bugio/Sítio do

meio turno

Saída Cultural
(teatro, cinema)

4º ano

Serra Gaúcha / Imigração

Setembro

turno integral

5º ano

Museu da PUC

Maio

meio turno

5º ano

BrasKem /Triunfo

Agosto

meio turno

5º ano

Acampamento/ Canela

Novembro

2 dias

Ano
(nível /série)

Local

Previsão/mês

Período
(meio turno/turno integral)

Ensino Fundamental II

6º anos

7º anos

8º anos

9º ano

Projeto “Porto Alegre”:
pontos turísticos da cidade

Março

turno integral

Escola Bom Pastor: Nova
Petrópolis

Outubro

turno integral

Projeto “Litoral Norte”: Imbé

Maio

turno integral

Projeto “Missões”:
São Miguel das Missões
e região

Setembro

dois dias

Projeto “De Tordesilhas à
Colônia”: Laguna / SC

Outubro

dois dias

Projeto “Redescobrir Porto
Alegre”: cidade de Porto
Alegre

Outubro

turno integral

Confraternização Encerramento do EFII - Sítio PVSul
– Morungava

Novembro

turno integral

Ensino Médio
1º ano/EM

2º ano/EM

3º ano/EM

Projeto “Meio Ambiente I/
Mata Atlântica”: Gramado

Abril

turno integral

Projeto “Dom Bosco em
Cena - Festival de Cinema de
Gramado”: Gramado

Agosto

turno integral

Projeto “Meio Ambiente II Biomas”: Cambará do Sul

Abril

dois dias

Confraternização
Encerramento do EM

Novembro

turno integral
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16. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES E EVENTOS
As datas poderão sofrer alterações mediante aviso prévio.
FEVEREIRO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

DATA

ATIVIDADE /EVENTO

HORÁRIO

LOCAL

03

Início das atividades do
Turno Complementar

7h30

Salas do turno

Início do ano letivo

7h30min e
13h30min

Entrevistas de alunos novos da
Ed. Infantil

13h30min às 18h

Salas de aula

Reunião de Pais Educação Infantil

19h

Salas de aula

Reunião de Pais dos 2º e 3º anos
EFI

18h30

Salas de aula

Início das aulas da Ed. Infantil

13h30

Salas de aula

Reunião de Pais dos 4º e 5º anos
EFI

18h30

Salas de aula

Reunião de Pais do
Turno Complementar da Ed. Infantil

18h30

Auditório P. Massimi

20

Reunião de Pais do
Turno Complementar do 1º ao 6º ano

18h30

Auditório P. Massimi

24

RECESSO ESCOLAR

25

FERIADO - CARNAVAL

17

18

19
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MARÇO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DATA
02

09

ATIVIDADE / EVENTO

HORÁRIO

LOCAL

Início do uso obrigatório do uniforme escolar

Manhã e Tarde

Salas de aula

Início das aulas do projeto Gabarita Dom Bosco

14h

Sala do Projeto

Comemorações do Dia Internacional
da Mulher

Manhã e tarde

Colégio
Dom Bosco

Início do trabalho com Material Didático da
EDEBÊ

Manhã e Tarde

Salas de aula

10

Reunião de Pais do 6º ano

18h30min

Salas de aula

11

Reunião de Pais dos 7º, 8º e 9º anos

18h30min

Salas de aula

18

Reunião de Pais do Ensino Médio

18h30min

Salas de aula

19

Aniversário do Colégio Dom Bosco – 68 anos
Recreio Amigo

Manhã e tarde

Colégio
Dom Bosco

25

Encontro de Lideranças de Turmas

8h às 17h

A definir

25

Inscrições do Bazar Solidário

7h30 às 11h

Biblioteca

26

Saída de Estudos do 6º ano – Projeto
Porto Alegre

7h30min às
18h

Porto Alegre
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ABRIL 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DATA

ATIVIDADE / EVENTO

HORA

LOCAL

03

Saída de Estudos 1º ano EM - Projeto
Meio Ambiente

6h30min às 20h

Canela/RS

04 e 05

Retiro dos alunos – 9º ano e EM

Manhã e tarde

A definir

06

Início atividades de Apoio Pedagógico – EFI

Turno Inverso

Colégio Dom Bosco

06 a 08

Celebrações de Páscoa - Inf. e Fund. I

Manhã e tarde

A definir

Celebração de Páscoa Fund. II

8h30 e 14h30

Capela

Celebração de Páscoa EM e Técnico

10h30

Capela

10h e 16h

Pátio

08
09

RECESSO ESCOLAR
Quinta–feira Santa

10

FERIADO - Paixão de Cristo

13

Recreio amigo

14

Teatro dos Cadernos 1º anos e EFI

18h

A definir

13 a 17

Semana da Cidadania – todos os níveis

Manhã e Tarde

Colégio Dom Bosco

17

Provas de segunda chamada
EFII e EM

Turno Inverso

Sala P. Carlos

Simulado – EFII

7h30min às 12h

Salas de Aula

Simulado – EM

7h30min às
12h40min

Salas de Aula

18
21

FERIADO - Tiradentes

22

Atendimento a pais - EI, EFII e EM conforme agendamento

18h10 às 19h30

Salas de Aula

28, 29, 30

Bazar Solidário Dom Bosco

Manhã e Tarde

Pórtico do Colégio
Dom Bosco

30

Saída de Estudos 2º ano EM – Projeto
Meio Ambiente

6h30min às 20h

Cambará/RS

Saída Estudos - 4ºs anos

Tarde

A definir

Saída Estudos - 5ºs anos - Imigração
Alemã

Dia inteiro

Serra

A definir
A definir
34

Saída de Estudos - Ed Infantil I

MAIO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
DATA

ATIVIDADE/ EVENTO

HORA

LOCAL

01

FERIADO – Dia do Trabalho

04

Ideias em Pauta - ciclo de palestras
para pais
Módulo 1 - “Construindo famílias felizes”

18h30

Auditório P.
Massimi

06

Aniversário da Ed InfantilI
Aniversário de São Domingos Sávio

Tarde

Colégio Dom Bosco

08

Provas de Segunda chamada - EFII e
Médio

Turno Inverso

Salas de Aula

Saída de Estudos - 1ºs anos EFI

Tarde

A definir

11 a 15

Semana Mariana - Fund II e Médio

Manhã e Tarde

Colégio Dom Bosco

11 a 22

Período para aplicação de provas de
recuperação

Horário normal
de aula

Salas de aula

16

OFIBOSCO Profissões

Manhã

FDB

18

Ideias em Pauta - ciclo de palestras para
pais
Módulo 2 - “Construindo famílias felizes”

18h30

Auditório P.
Massimi

18 a 22

Semana Mariana - EI e EFI

Manhã e Tarde

Colégio Dom Bosco

19

Recreio amigo

10h e 16h

Pátio do Colégio

25

INÍCIO DO 2º TRIMESTRE

26

Saída de estudos 7º ano –
Litoral Norte

7h às 19h

Imbé/RS

25 a 30

Festa Literária

Manhã e Tarde

Colégio Dom Bosco

27

Provas de Segunda chamada - EFII e
Médio

Turno Inverso

Salas de Aula

30

Festa da Família

Manhã

Colégio Dom Bosco

A definir

Apresentação de Projeto EI

18h

A definir

A definir

Saída de Estudos - Ed Infantil II

Tarde

A definir

A definir

Saída de Estudos - 3ºs anos - Zona Rural

Dia Inteiro

Porto Alegre

A definir

Apresentação de Projeto - 3ºs anos Maquetes

Tarde

A definir
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JUNHO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DATA

ATIVIDADE / EVENTO

HORA

LOCAL

01

Ideias em Pauta - ciclo de palestras para pais
Módulo 3 - “Construindo famílias felizes”

18h30

Auditório P.
Massimi

04

Projeto Compartilhando Vivências - Coleção
Nautas - Famílias dos 1ºs anos/EFI

18h

A definir

02 a 04

Entrega de resultados do 1º trimestre EFI
(2º ao 5º ano)

Informações
via agenda

Salas de aula

06

Atendimento a Pais - EI, EFI, 6ºs, 7ºs e 1º e 2ºs
EM

7h30 às 11h30

Salas de aula

10

Atendimento a Pais - 8ºs e 9ºs e 3º EM

18h10 às
19h30

Salas de Aula

11

FERIADO – Corpus Christi

12

RECESSO ESCOLAR

15

Ideias em Pauta - ciclo de palestras para pais
Módulo 4 - “Construindo famílias felizes”

18h30

Auditório P.
Massimi

Recreio amigo

10h e 16h

Pátio do
Colégio

Jovem, Qual é a Tua?
Encontro de lideranças das Escolas Católicas da
Zona Norte

8h30 às 16h30

CDB e FDB

24

Encontro de Lideranças de Turmas

Manhã e Tarde

A confirmar

27

Festa Junina

Manhã e Tarde

Pátio do
Colégio

A definir

Apresentação de Projeto EI, 4ºs e 5ºs anos

18h

A definir

17

36

JULHO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DATA

ATIVIDADE / EVENTO

HORA

LOCAL

Recreio amigo

18h

A definir

Projeto Compartilhando Vivências - Coleção Nautas - Famílias dos 1ºs anos/EFI

18h

A definir

Provas de Segunda Chamada - EFII e EM

Turno Inverso

Salas de Aula

Simulado – EFII

7h30min às 12h

Salas de Aula

A definir

Projeto Alimentação Saudável 3ºs anos EFI

18h30

A definir

22

Simulado – EM

7h30min às
12h40min

Salas de Aula

20, 21 e
22

OLIMBOSCO - Ensino Fundamental II

Manhã e Tarde

Colégio Dom
Bosco

22

Último dia de aula

Manhã e Tarde

Colégio Dom
Bosco

23 a
02/08

RECESSO ESCOLAR PARA ESTUDANTES

26 a
01/08

Animação Missionária Juvenil

Manhã e Tarde

Rio Grande/RS

27 a 31

RECESSO ESCOLAR PARA
PROFESSORES

16

17
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AGOSTO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DATA

ATIVIDADE

HORÁRIO

LOCAL

03

INÍCIO DO 2º SEMESTRE

04

Entrega dos Pareceres Semestrais 1º anos EFI

18h

Salas de aula

05

Entrega dos Pareceres Semestrais - EI

18h

Salas de aula

10 a 14

“Semana de Dom Bosco e do Estudante” Circuito Cultural

Manhã e Tarde

Pátio do
Colégio

Atendimento a pais - Todos os níveis, conforme
agendamento

18h10min às
19h30min

Salas de aula

Inscrições Bazar Solidário

7h30 às 11h

Biblioteca

14

Recreio Amigo - Show de Talentos

10h e 16h

Pátio de
Colégio

15

OFIBOSCO – 9º ano e EM

Manhã

Faculdade Dom
Bosco

16

Aniversário de Dom Bosco

Manhã e Tarde

Colégio Dom
Bosco

21

Provas de 2ª chamada – EFII e EM

Turno
Inverso

Sala P. Carlos

24 a
04/09

Período para aplicação de Provas de
Recuperação

Horário normal
de aula

Salas de aula

A definir

Saída de Estudos - 4ºs anos

Dia Inteiro

A definir

A definir

Saída de Estudos 2º ano/EM Festival de Cinema de Gramado

7h

Gramado/RS

12
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SETEMBRO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DATA

ATIVIDADE / EVENTO

HORÁRIO

LOCAL

24/08 a
04/09

Período para aplicação de Provas de
Recuperação

Manhã e tarde

Salas de aula

01 a 04

Atividades Cívicas Semana da Pátria

Manhã e tarde

Colégio Dom
Bosco

07

FERIADO - Independencia do Brasil

08

INÍCIO DO 3º TRIMESTRE

08 a 10

Entrega de resultados - EFI

Informações
via agenda

Salas de Aula

09, 10 e 11

Bazar Solidário

Manhã e tarde

Pórtico do Colégio
Dom Bosco

10

Provas de Segunda Chamada - EFII e EM

Turno Inverso

Salas de Aula

12

Mostra Científica e Escola Aberta

9h às 11h30

Colégio Dom
Bosco

14

Recreio Amigo

10h e 16h

Pátio do Colégio

14 a 18

Atividades Semana Farroupilha

Manhã e tarde

Colégio Dom
Bosco

16

Rincão Dom Bosco e Escola Aberta

18h às 21h

Pátio do Colégio

17 e 18

Saída de Estudos 7º ano –
Projeto Missões

6h às 20h

Santo Ângelo/RS

17, 18 e 19

OLIMBOSCO - Ensino Médio

Manhã e tarde

Colégio
Dom Bosco

20

FERIADO - Revolução Farroupilha

23

Atendimento a pais - 8ºs, 9ºs e 3º EM

18h10 às
19h30

Salas de Aula

26

Atendimento a pais - 6ºs, 7ºs e 1º e 2º EM

7h30 às 11h30

Salas de Aula

A definir

Saída de Estudos - 3ºs anos EFI - Zona
Urbana

Dia Inteiro

Porto Alegre

A definir

Saída de Estudos - Ed Infantil

Tarde

A definir

A definir

Projeto Noite na Biblioteca - 5ºs anos

Noite

Biblioteca
39

OUTUBRO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DATA

ATIVIDADE /EVENTO

HORÁRIO

05 a 09

Atividades da Semana da Criança e
OLIMBOSCO - Educação Infantil e
Fundamental I

Manhã e Tarde

12

FERIADO - N. Sra. Aparecida

13

FERIADO - Antecipação - Dia do Professor
(15/10)

15

Saída de Estudos 9º ano – Projeto Conheça
Porto Alegre

7h30min

LOCAL

Porto Alegre

16

Provas de Segunda Chamada - EFII e EM

Turno Inverso

Salas de Aula

20

Recreio Amigo

10h e 16h

Pátio do Colégio

21

Inscrições Bazar Solidário Dom Bosco

7h30min às
11h30min

Biblioteca

21, 22 e
23

Desafio das Pontes - Ensino Médio

18h

Salão de Atos

23

Saída de Estudos 1ºs anos EFI

Tarde

A definir

22 e 23

Saída de Estudos - 8º ano - “De Tordesilhas
à Colônia”

6h

Laguna/SC

Simulado – EFII

7h30min às 12h

Salas de Aula

Simulado – EM

7h30min às
12h40min

Salas de Aula

24
A definir

Projeto Musical - Imigração - 4ºs anos

18h30

Salão de Atos

A definir

Apresentação de Projetos - EI

18h

A definir

A definir

Apresentação de Projetos Pesquisas Individuais - 3ºs anos EFI

18h30

Salão de Atos

A definir

Apresentação de Projetos - 5ºs anos Círculos da Paz

18h30

Salas de Aula
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NOVEMBRO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DATA

ATIVIDADE /EVENTO

HORÁRIO

LOCAL

02

FERIADO – Dia de Finados

04

Atendimento a pais - Todos os níveis, conforme
agendamento

18h10 às
19h30

Salas de Aula

05

Festival de Curtas Dom Bosco em Cena

19h

Salão de Atos

A definir

Passeio de confraternização 9º ano –
Sítio PV-SUL

7h30min às
18h

Morungava/RS

Dom Bosco Arte e Cultura

Manhã, Tarde e
Noite

Colégio Dom
Bosco

Dia 10 - Festival de Talentos - Educação Infantil
e Fundamental I

18h30

Salão de Atos

Dia 11 - Festival de Dança - Ensino
Fundamental II e Ensino Médio

18h30

Salão de Atos

10 a 12

Dia 12 - Sarau - 9ºano

19h

Salão de Atos

Dia 12 - Recreio Amigo

10h e 16h

Pátio

A definir

Passeio de confraternização 3º EM

7h30min às
18h

A definir

15

FERIADO – Proclamação da República

18

Encontro de Lideranças de Turmas

Manhã

Colégio Dom
Bosco

Provas de Segunda Chamada - EFII e EM

Turno Inverso

Salas de Aula

20

Celebração e Confraternização de
encerramento dos 9º anos

19h

Salão de Atos e
Ginásio

21 e 22

Retiro da AJS

Dia inteiro

A definir

23 a
04/12

Período para aplicação de Provas de
Recuperação

Horário normal
de aula

Salas de aula

25,26 e
27

Bazar Solidário Dom Bosco

Manhã e tarde

Pórtico Colégio

A definir

Saída de Estudos - Acampamento em Canela
- 5ºs anos

2 dias

A definir

41

DEZEMBRO 2020
DOM

SEG

TER

QUA

6

7

13
20
27

QUI

SEX

SÁB

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

DATA

ATIVIDADE /EVENTO

HORÁRIO

LOCAL

23/11 a
04/12

Período para aplicação de Provas de
Recuperação

Horário normal de aula

Salas de aula

01 a 04

Semana das Festividades de Natal (EI e EFI)

19h

Salão de Atos

Atividade de encerramento do Infantil 3

19h

A definir
Salas de Aula

08

11

Provas de Segunda Chamada - EFII e EM

Turno Inverso

Último dia de aula – término do 3º trimestre

Manhã e Tarde

Recreio Amigo

10h e 16h

Pátio do Colégio

Formatura Curso Técnico

20h

Auditório da
Faculdade

Entrega de resultados – todos os níveis

Informações via agenda

Salas de aula

Manhã e Tarde

Salas de aula

Entrega dos resultados para alunos que
realizaram provas finais

11h – EFI turmas manhã
13h30 - EFI turmas tarde
14h às 16h - EFII (todas as
turmas) e EM

Salas de aula

Celebração de Encerramento do Ensino
Médio

19h

Auditório Padre
Massimi

14 e 15

Rematrículas - Alunos da Ed. Infantil, 1º e
2º anos do EFI

14 a 16

Provas finais
(3º ano EFI ao Ensino Médio)

16 e 17

Rematrículas – alunos do 3º ano do EFI ao
Ensino Médio – com resultado final

17

42

18

Rematrículas para Alunos que realizaram
provas finais

19

Sábado de rematrículas - Todos os alunos
com resultado final

8h às 11h30

Pórtico do
Colégio

21

Formatura do Ensino Médio

20h

Salão de Atos

24

RECESSO

25

Feriado de NATAL

30

Encerramento das atividades do Turno
Complementar

31

RECESSO

43
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