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Mensagem Da Direção 

 

 
 

Queridas FAMÍLIAS do Colégio Padre Viana, sejam bem vindas!!! 
   

Um novo ano se inicia e com ele trazemos nossos sonhos para o 

futuro. Sabemos que a família e a escola formam uma equipe. É 

fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem 
como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. Este 

é o nosso desejo ao firmamos com vocês esta parceria.  

 Conduzindo nossas crianças e jovens ao caminho do sucesso, 

queremos propiciar-lhes uma verdadeira segurança na aprendizagem de 

forma que se tornem cidadãos críticos capazes de enfrentar a 
complexidade de situações que surgem na sociedade. 

 O Colégio Padre Viana, conveniado ao Sistema Positivo de Ensino 

sente-se honrado em assumir a corresponsabilidade na educação de 

seu(sua) filho(a). Que possamos juntos pais, professores e direção, somar 

talentos, multiplicar sorrisos e compartilhar alegrias.  
Agradecemos a confiança! 

“É dos sonhos que nascem a 

inteligência (...) É preciso escutar 

as crianças para que sua 

inteligência desabroche”.  

(Rubem Alves) 

 

 

 

A Direção 
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Filosofia Educacional 
 

 

  

O COLÉGIO PADRE VIANA adota uma filosofia que visa ao desenvolvimento 

integral do ser humano, procurando a formação do espírito, baseada nos 

seguintes princípios: 
  

 Que se formem cidadãos capazes de analisar, compreender e intervir 

na realidade, visando ao bem-estar do homem, no plano pessoal e 
coletivo; 

 

 Que se inicie a procura de novas verdades em busca de valores novos 
para um mundo novo; 

 

 Que se inicie o desenvolvimento da criatividade, do espírito crítico, da 
responsabilidade social, da postura do equilíbrio entre os componentes 

intelectuais, éticos, afetivos e físicos da personalidade; 

 

 Que se desenvolva a capacidade de análise e síntese, o 
autoconhecimento, a sociabilidade, a autonomia e a responsabilidade, 

integrando-se à formação científica e tecnológica, conduzindo ao 

exercício da cidadania; 
 

 Que se favoreçam a realização, as aptidões e atitudes voltadas ao 

serviço do bem comum, desenvolvendo o espírito solidário, o gosto pelo 
saber, a capacidade afetiva e a visão inovadora; 

 

 Que se procure a integridade física, intelectual, afetiva e ética do ser, 
formando homens capazes de avaliar constantemente com espírito 

crítico, que possuam intuição, imaginação e raciocínio lógico; 

 

 Que se possibilite ao educando o aprendizado para viver em sociedade 
sua própria deficiência, alcançando os objetivos propostos, sentindo que 

a vida é um extraordinário desafio, que deve conhecer e aceitar, 

interpretar e enfrentar, dando sua parcela de contribuição para a 
construção de um mundo melhor. 
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Parceria Família-Escola 
 

  
 Esta parceria, baseada na cooperação, no respeito e na confiança, é 

imprescindível para o sucesso da educação das nossas crianças e jovens, 

uma vez que nossos objetivos são comuns: a formação do caráter, a 
construção de conhecimentos e auto-realização de cada um deles. 

 

 Para tanto, solicitamos a cooperação da Família no acompanhamento 
sistemático da vida escolar dos alunos, orientando-se para: 

 

  o conhecimento detalhado do conteúdo deste manual e da leitura 
pormenorizada dos comunicados semanais, dos informativos mensais e 

das outras correspondências encaminhadas pela escola; 

 

  a necessidade do cumprimento pelo aluno das normas estabelecidas; 
 

  a presença contínua do aluno em todas as aulas, justificando por 

escrito as faltas que porventura ocorram, através dos pais ou de atestado 
médico; 

 

  evitar a marcação de consultas médicas, viagens, bem como chegadas 
tardias ou saídas antecipadas nos períodos de aula; 

 

  incentivar a formação de hábitos de estudo, como é o caso da 
realização diária das tarefas de casa, o uso do Portal Positivo; 

 

  a análise das avaliações realizadas e a verificação bimestral do boletim 

escolar; 
 

  encaminhar o aluno para as aulas de recuperação quando for o caso; 

 
  manter seus endereços atualizados facilitando a comunicação Escola-

Família; 

 
  participar de reuniões, comemorações e eventos da Escola; 
 
  acessar o site da Escola e ficou por dentro das ocorrências através do Boletim 

Online.  
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NOSSOS SETORES DE ATENDIMENTO 

 

 Para proporcionar um atendimento adequado ao aluno e às famílias, o 
Colégio Padre Viana conta com os seguintes setores: 

 

 Direção Geral 

 A Direção Geral é responsável pela representação, organização e 

administração geral da Escola. 

 

 Direção Administrativa 

 A Direção Administrativa é responsável pelo gerenciamento de 

atividades técnico-administrativas. 
 

 Coordenação Pedagógica 

 A Coordenação Pedagógica é responsável pela orientação e assistência 

aos professores, buscando promover a melhoria permanente da qualidade do 

ensino. Ela atua subdividida em áreas de conhecimento, por intermédio dos 
Coordenadores de Áreas. 

 

 Coordenação de Eventos 

 É responsável por promover os eventos da Escola, buscando a melhoria 

permanente da qualidade do ensino através de aulas de teatro, dança e 

outras atividades que possam desenvolver nos alunos a expressão oral e 
corporal. 
 

 Psicopedagogia 

 É o serviço que orienta o aluno no aspecto social, afetivo e 

comportamental, cooperando para o seu desenvolvimento integral. Faz, 
também, a ligação entre a Família e a Escola, atendendo aos pais e, quando 

necessário, a especialistas. 
 
 

 Secretaria 

A Secretaria é o serviço responsável pela documentação dos alunos e do 
Colégio. Seu horário de funcionamento é de Segunda a Sexta-feira, das 08h 

às 12h e das 14h às 18 h. 
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 Tesouraria 

 

É o serviço responsável pela cobrança de taxas, mensalidades escolares e vendas de 

livros. Funciona de Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, das 14h às 18h. 

 

ATENÇÃO ESPECIAL 
 

1. Ao efetuar o pagamento verifique se está pagando a parcela certa. 
2. O pagamento das mensalidades será através de boleto bancário pago na Caixa 

Econômica ou nas Casas Lotéricas. 

3. O vencimento das mensalidades será sempre no dia 01 de cada mês. 
 

 

 Biblioteca 

 

A Biblioteca está aberta a todos os alunos, professores e funcionários. O seu objetivo é 

selecionar e disponibilizar informações, incentivar o gosto pela leitura e auxiliar na 
realização de pesquisas escolares. 

O horário de funcionamento da Biblioteca é das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 

18:00h. 
 

 Cantina 

           A cantina da Escola só poderá fornecer alimento saudável ficando proibida a 
comercialização de frituras e refrigerantes. 

           O(a) aluno(a) poderá trazer seu lanche (saudável) desde que seja em 

quantidade para um indivíduo. Não podendo trazer lanches de outro tipo de comida 
para repartir com outros colegas.  

 O aluno deverá utilizar os serviços da cantina somente no horário reservado ao 
recreio, da mesma forma que não é permitido ao aluno lanchar dentro da sala de aula, 

exceto para os alunos do Pré ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

 A venda de lanches é de exclusividade da cantina, não sendo permitido a 
comercialização por parte de outrem. 

ATENÇÃO ESPECIAL 
 

Os prazos estabelecidos pela Direção, para a expedição dos documentos, 

são os seguintes: 
Declaração Simples – 01 (um) dia 

2ª via do Boletim – 01 (um) dia 

2ª via do Hist. Escolar – 03 (três dias) 
Transferência – de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias 

Declaração com Notas – 01 (um) dia 
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FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
 

Acompanhamento Escolar 

 
As informações sobre notas parciais, faltas, atrasos, NFTs (falta de tarefas) ficam 

disponíveis no endereço eletrônico www.colegiopadreviana.com.br, bastando 
adquirir login e a senha. 

 

Cartão de Identificação 

 
A identificação é uma questão de segurança. Todos os alunos recebem um cartão de 

identificação, que deverá ser utilizado para verificação da presença diária do aluno. 
 

Boletim Escolar 

 
Bimestralmente, o Colégio Padre Viana divulga os dados do desempenho escolar dos 

seus alunos através do Boletim Escolar. 

 

OUTRAS CORRESPONDÊNCIAS 

O envio de cartas, circulares, comunicados e pedidos de autorização eventualmente 

são utilizados visando à eficiência na comunicação e podem ser conduzidos pelo 
próprio aluno, enviados por e-mail ou disponibilizado no Boletim online.   

 

REUNIÃO DE PAIS 

Serão promovidas reuniões de pais, no início do ano letivo e ao final de cada bimestre, 

nas quais serão passadas informações de interesse dos pais em relação à turma e ao 
andamento das aulas. A presença dos pais nelas favorece o entrosamento com a escola 

e propicia a troca de experiências com outros pais. 
 

A Escola é um espaço em que se exerce a cidadania e, por isso, é importante 

que todos os envolvidos no trabalho educativo conheçam os seus direitos e 
deveres, ações fundamentais no “agir”, “reagir” e “interagir” enquanto 

pessoas,  a fim de que possa ser criado um ambiente saudável e de respeito 

mútuo na construção do verdadeiro espírito de comunidade.   

 

Direitos e Deveres 

  

DIREITOS: 

 
- Ser ouvido em suas reivindicações, sugestões e encaminhamentos técnicos, 

pedagógicos e psicológicos com vistas ao melhoramento do processo educativo. 
- Receber trabalhos, tarefas e testes de verificação de aprendizagem devidamente 

corrigidos e avaliados, podendo recorrer do resultado de avaliação de desempenho no 

prazo de 02 (dois) dias após a apresentação e publicação de notas.  

http://www.colegiopadreviana.com.br/
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- Perguntar e debater quando julgar necessário para seu esclarecimento e melhor 

desempenho no trabalho escolar, além de ser orientado em suas dificuldades. 
- Ser respeitado, sem discriminação de credo religioso, de convicção política e/ou 

filosófica, de raça e cor, orientação e opção sexual. 
- Utilizar os espaços, instrumentos e materiais da Escola, relacionados com a formação 

e aprendizagem e pesquisa científica, artística, tecnológica (Biblioteca, 

Laboratórios), além de espaços destinados à prática esportiva, observando-se os 
horários e condições previamente estabelecidas para democratização do acesso a 

informações e conteúdos. 

 

DEVERES: 

 

a) Comparecer, pontualmente às aulas, provas e outras atividades programadas, 
devidamente uniformizado, tratando com respeito colegas, professores e funcionários, 

justificando sua ausência quando necessário. 
b) Executar as tarefas designadas pelos professores, direção e coordenação, mantendo 

todo e qualquer material escolar em ordem.    

c) Respeitar os critérios, orientações e exigências técnicas e didáticas durante o 
período de avaliações, testes e provas e outras atividades escolares. 

d) Participar de todos os trabalhos educativos e sociais, solenidades e atividades 
escolares de forma espontânea ou quando convocado pela Escola. 

e) Colaborar na conservação do prédio, mobiliário escolar e todo material (individual ou 

coletivo) e na limpeza em todas as dependências do Colégio.   
f) Indenizar por eventuais danos ou prejuízos à estrutura física, materiais, 

instrumentos ou equipamentos de propriedade da Escola, de colegas e terceiros. 

g) Conduzir o material escolar necessário às aulas - evitando solicitar empréstimo de 
material a outros colegas e fazer chegar às mãos dos pais ou responsáveis as 

circulares, comunicados e informativos encaminhados pela Escola.  
h) Realizar diariamente as tarefas escolares, conduzir a Agenda Escola.  

  

 

NORMAS PARA O DIA A DIA ESCOLAR 

 

HORÁRIOS: É muito importante o respeito pelos horários. O atraso prejudica o 

aproveitamento do aluno e a organização da escola. 

 

HORÁRIOS ENTRADA SAÍDA 

Infantil 2, 3, 4 e 5 7h30min 11h10min 

2º ao 5º ano 7h30min 11h50min 

6º ao 9º ano 7h30min 12h15min 

Ensino Médio 7h30min 12h15min 

9º ano 13h15min 18h00min 

Ensino Médio 13h15min 18h00min 
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ENTRADA NA ESCOLA 

 
a) o aluno deverá chegar ao colégio 5 minutos antes do 1º toque. 

b) quando houver atraso, o aluno entrará em sala no início da 2ª aula e só serão 
permitidos por dois dias consecutivos. Após essa tolerância, o aluno será suspenso das 

aulas. 

c) a entrada após a 2ª aula só será permitida mediante justificativa feita pelos pais. 
d) aguardar o professor em sala. Evitar saídas desnecessárias na troca de professores. 

 

UNIFORME: 
O uso adequado do uniforme enseja alguns valores: 

1. diminuir as diferenças sociais, individuais e estéticas; 
2. Identifica o aluno e a Escola (aluno CPV); 

3. evitar despesas supérfluas. 

 
De uso obrigatório e exigido desde o primeiro dia de aula, o uniforme compõe-se de:  

Camisa (blusa) e Calça padronizados pela Escola e tênis sem preferência  de cor ou 
marca, observando-se o seguinte:  

a) Para os alunos que cursam até o 5º Ano - É permitido o uso de shorts com a 

identificação do Colégio; 
b) Permitida ao 3º do Ensino Médio a adoção da ―camisa do ano‖ com a calça 

padronizada  do Colégio. 
O aluno que não se apresentar para as atividades escolares devidamente fardado, 

aguardará em local estabelecido pelo Colégio até que o uniforme adequado seja 

providenciado. 
 

IMPORTANTE: A Escola não permitirá o uso de shorts, bermudas, saias ou blusas 

curtas no ambiente interno do Colégio, bem como a descaracterização do uniforme 
oficial: cortes, alterações no modelo, aplicações etc.)  

 
ATENÇÃO: A Escola não possui um local apropriado para a realização de aniversários, 

portanto não haverá disponibilidade de salas para a realização dos mesmos no 

ambiente escolar. 
 

VALORES E JÓIAS: Para evitar extravios, furtos, perdas, danos e prejuízos materiais, 
recomenda-se que o aluno não deva conduzir/transportar objetos estranhos ao 

material estritamente escolar. O Colégio não se responsabilizará por eventuais 

ocorrências de perdas e prejuízos que não se alinhem com as orientações 
especificadas. 

Não é permitido o uso de celulares e similares, bem como aparelhos sonoros (MP3, 

MP4,etc), nem mantê-los ligados nas dependências do Colégio. 
 

IMPORTANTE: Todos os objetos encontrados no Colégio serão encaminhados ao 
setor ―ACHADOS E PERDIDOS” para devolução aos proprietários. Depois de 

socializados no ambiente escolar, os objetos não reclamados, ao final do ano letivo, 

serão doados. 
 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: O Colégio disponibilizará em todo o ambiente escolar: 
cestos, recipientes e depósitos apropriados para coleta de lixo, orientando que os 

lanches devem ser consumidos nos pátios e demais dependências, excetuando-se salas 

de aulas. Os danos provocados às instalações ou ao mobiliário deverão ser reparados 
pelo(s) causador(es). 
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NAMORO NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO: Namorar nas dependências do 

Colégio não será permitido sob qualquer pretexto.  
 

 

QUANTO À FREQUÊNCIA: O aluno será considerado aprovado se tiver frequentado, 

no mínimo, 75% do total de horas letivas previstas, em consonância com o que dispõe 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (Lei Federal). 

 

MAPAS DE SALA: O aluno deverá ocupar o lugar que lhe for reservado no Mapa de 
Sala. O espaço/assento definido no Rodízio Semana também deverá ser respeitado. 

 

ATITUDES E COMPORTAMENTOS  

CONSIDERADOS INADEQUADOS NAS RELAÇÕES DE  

CONVIVÊNCIA ESCOLAR: 

 
É considerada conduta inadequada e falta grave praticada pelo aluno: 

 

A) Conduzir e fazer uso de fumo, bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes nas 
dependências do Colégio. 

B) Danificar materiais de apoio pedagógico, equipamentos, mobiliários e estruturas 

físicas do imóvel e outros de propriedade dos integrantes da comunidade escolar. 
C) Qualquer forma de agressão (verbal ou física) a colegas, professores ou 

funcionários, como também portar objetos que possam colocar em risco a segurança e 
a integridade física de todos os envolvidos no processo escolar.  

D) Atrapalhar, de forma reiterada, a realização dos trabalhos escolares e o andamento 

das atividades no ambiente de sala de aula. 
E) Saída da Escola sem permissão da Coordenação ou Autorização dos Pais. 

F) Atitudes discriminatórias, apelidos e xingamentos ou expor a situações embaraçosas 
e de constrangimento colegas, professores e funcionários da Escola. 

G) Usar indevidamente o nome da Escola, distribuir e divulgar impressos que 

contrariem colegas, professores e funcionários. 
H) Ocupar-se, durante as aulas, com atividades alheias a elas ou portar material 

estranho às atividades escolares. 

I) Usar boné, capuz, touca, gorro, corretivo, pincel hidrográfico e marcador, quando 
em sala de aula, laboratórios e outros espaços físicos internos. O consumo de chicletes, 

bombons, pirulitos, salgados, refrigerantes também se enquadram nesse contexto. 
J) Deixar de apresentar o Cartão de Identificação do Aluno, intransferível, ao entrar 

nas dependências da escola em qualquer período, emprestá-lo a outrem, danificá-lo, 

rasurando-o ou adulterando-o. 
L) Usar instrumentos e outros meios fraudulentos quando da realização das avaliações, 

bem como adulterar documentos, resultados de avaliações, assinaturas e/ou  senhas 
de acesso digital. 

M) Entrar e sair de forma continuada da sala de aula sem prévio consentimento do 

professor, como também  tumultuar as aulas e atrapalhar os colegas , utilizando-se de 
conversas desvinculadas do estudo , bolinhas de papel, rizadas e gritos, vaias, 

batucadas, bilhetes e desenhos, vocabulário não condizentes com as relações coletivas. 
N) Fazer uso de equipamentos eletrônicos e aparelho telefônico (celular) nas 

dependências (internas) da Escola, principalmente em salas de aulas, seja para receber 
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e enviar ligações e mensagens, utilizar como calculadora, plataforma de jogos e 

acessar redes sociais, conforme Lei Estadual nº 14.146/08.  
USO ADEQUADO: quando se destinar a atividade estritamente pedagógica e/ou 

curricular, sob orientação estrita do titular da matéria/disciplina. 
 

O) Fazer-se acompanhar dentro do Colégio de pessoas estranhas à comunidade 

escolar, sem prévia autorização da Escola.  
P) Também são passíveis de Registro Disciplinar: reincidências de atraso inicial de 

aulas, entre as aulas, entrega de atividades, respeito à organização da sala e mapa de 

turma, assim como outras atitudes que são dissonantes ao contexto estritamente 
escolar que serão observadas e definidas pela Coordenação e Direção da Escola.  

 

Os alunos, cujas atitudes não são consideradas 

apropriadas, terão por parte do Colégio, em primeiro 

lugar, tais medidas: 

I. pesquisar as causas que determinam o comportamento inadequado do aluno; 
II. buscar, por todos os meios, eliminar as causas verificadas; 

III. levar o educando a reconhecer a origem de suas falhas a fim de lutar pelo 
aprimoramento pessoal; 

I V .  envolver os pais na busca da solução dos problemas encontrados;  

V .  estimular a solidariedade dos colegas.  

 

Quando esses recursos não surtirem os efeitos 

desejados, a escola recorrerá ainda: 

I. Advertência oral e escrita; 
II. Reparação de dano; 

III. Retirada do aluno da sala de aula;  
IV. Registro Disciplinar;  

V. Reeducação Disciplinar;  

VI. Mudança de turma ou de turno; 
VII. Termo de Compromisso por tempo determinado; 

VIII. Suspensão das atividades escolares;  
IX. Transferência Compulsória, em último caso. 

 

OBS.: Dependendo da infração, os itens de I a VII serão desconsiderados e será 
aplicado diretamente o item VIII. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo de avaliação tem por finalidade avaliar o rendimento escolar do aluno, 

tendo em vista os aspectos quantitativos. Será bimestral e obedecerá aos critérios 
abaixo descritos: 

 

Os instrumentos de avaliação do rendimento escolar,  

valerão de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos cada. 
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Os instrumentos que comporão a avaliação bimestral serão os seguintes: 

 Uma avaliação com quesitos mistos, envolvendo o conteúdo parcial dado no 
bimestre; 

 

 Uma avaliação global com quesitos mistos, envolvendo todo o assunto ministrado 

no bimestre. 
 

 Será realizada bimestralmente no Ensino Médio, 8° e 9° Ano, entre a avaliação 

parcial e a global, uma AVALIAÇÃO em forma de SIMULADO. A referida avaliação 
contemplará as áreas do conhecimento, contendo 20 questões valendo 0,5 pontos 

cada uma. A nota obtida irá para todas as disciplinas da área.  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

A t e n ç ã o  E s p e c i a l  

1. As notas das disciplinas Arte e Educação e Introdução à Informática serão 

através de Provas livres, de tarefas para casa e de Laboratório não previstas no 
Calendário de provas, definidas a critério do professor.  

 
2. O trabalho de pesquisa será realizado pelos alunos através de pesquisas 

bibliográficas ou pesquisas de campo. 
 

3. No bimestre em que forem realizadas a Integração Cultural e a Feira de 
Ciências, as notas dos trabalhos realizados pelos alunos farão parte da 

avaliação. 
 

4. Todo bimestre terá Ficha de Leitura onde a nota da mesma será somada com a 

nota Parcial ou Global de Língua Portuguesa. 
 

 Ao aluno que não fizer a Ficha de Leitura será atribuída nota ZERO e a 
nota Parcial ou Global de Língua Portuguesa será dividida por DOIS. 

 O aluno que perder a Ficha de Leitura só poderá fazê-la de 2ª chamada 

por motivo de doença após apresentar atestado médico e efetuar 
pagamento de taxa no mesmo valor das provas normais. 

 
5. O professor poderá atribuir até 2,0 (dois) pontos como ―Arguição‖ quando o 

aluno realizar SEMINÁRIO, APRESENTAÇÃO DE PAINÉIS, PRODUÇÃO TEXTUAL, 

TRADUÇÃO DE TEXTO (para Língua Estrangeira), RESOLUÇÃO de quesitos do 
Portal Positivo. 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

 Todo trabalho deverá ser MANUSCRITO E INDIVIDUAL. 
 Nos casos de SEMINÁRIOS E PAINÉIS que são apresentados por    

equipes, deverá ser observado o desempenho individual de cada 

aluno. 
 A arguição poderá ser feita em UMA ou MAIS etapas. 

 Não haverá 2ª CHAMADA para arguição. 
 O aluno que não possuir a chave de acesso do Portal Positivo não 

fará a arguição específica. 
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A média bimestral do 1° ao 7° Ano do Ensino Fundamental será encontrada através 

da seguinte fórmula: 
 

 
 

 

 
A média bimestral do 8° e 9° Ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio   

será encontrada através da seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÕES DE 2ª Chamada 

 

1. Os alunos do 1° ao 7° do Ensino Fundamental, que por motivo justificado, 

venham a perder uma ou mais provas, farão 2ª chamada, nas datas estabelecidas pela 
Secretaria da Escola. 

2. Os alunos do 8° e 9° do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, não farão 
prova de 2ª Chamada, mas se por ventura vierem a perder alguma Prova Parcial, 

será repetida a nota do simulado. 

3. O aluno que perder algum simulado sem motivo justo, será atribuída a nota Zero 
(0,0) e sua média calculada utilizando a fórmula da média bimestral.  

4. A inscrição para 2ª chamada deverá ser feita no máximo até 02 (dois) dias úteis 

após a perda da prova, mediante apresentação de atestado médico ou justificativa por 
escrito dos pais ou responsável e do preenchimento do requerimento específico, na 

Secretaria do Colégio e pagando uma taxa correspondente a 5% do valor da 
mensalidade para cada disciplina. 

5. A ausência na 2ª chamada implicará a atribuição da nota ZERO na respectiva prova. 

6. A responsabilidade pela inscrição para as provas de 2ª chamada é da família e não 
da Escola. 
 

Média Semestral 
 

Ao final de cada semestre, será calculada a média semestral, que resultará da 
aplicação da fórmula: 
 

2

º2º1
ª1

MBMB
MS


         e        

2

º4º3
ª2

MBMB
MS


  

 

Estudos De Recuperação 
 

 A recuperação semestral será realizada após o período normal do semestre. 
 

Importante 
 

 O aluno que estiver em Recuperação semestral assistirá aulas e fará provas 
nos dias estabelecidos no CALENDÁRIO ESCOLAR, pela Secretaria da Escola ou pela 

Coordenação de Cursos. 

MB = Média Bimestral  
PP = Prova Parc i al  

PG = Prova Global  

 2

)()( PGPP
MB


  

MB = Média Bimestral  

PP = Prova Parc i al  
PG = Prova Global  

SIM = Simulado  
 

10

)4()4()4( SIMxPGxPPx
MB
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 O aluno não terá direito à prova de Segunda chamada de Recuperação 

Semestral. 
 O aluno poderá ter sua média semestral alterada para maior, após a 

realização da respectiva Prova de Recuperação. 
 No caso de a média, depois da recuperação, ser inferior aquela anteriormente 

obtida, será mantida a primeira.   

 O ano letivo será composto de 04(quatro) bimestres para efeito de avaliação 
de rendimento escolar do aluno e terá a duração de 200 (duzentos) dias efetivos de 

trabalhos escolares. 
 

RECUPERAÇÃO FINAL 
 

 Os estudos de Recuperação Final serão conduzidos através de tarefas, 
pesquisas, estudos dirigidos, aulas teóricas e práticas, além de outras atividades 

adequadas, incluindo o processo de avaliação. A média para aprovação: mínimo de 6,0 
(seis) pontos. 

 

Critérios Para Aprovação 

 

 Será considerado aprovado, o aluno que obtiver no final do ano a média igual 
ou superior a 6,0(seis), conforme a fórmula: 

 

Média Final 

 

    A média final será assim calculada: 
 

2

º2º1 MSMS
MF


  

 

 

Educação Física 

 

As aulas de Educação Física serão realizadas em horário curricular 

para os alunos do Colégio Padre Viana. 
Quanto a parte disciplinar nas aulas de Educação Física, os critérios 

adotados serão os mesmos especificados nas normas que constam na Página 

11.  
 

Dispensas e Justificativas 
 

 O aluno só será dispensado da prática de Educação Física se apresentar 

problema de saúde, comprovado por atestado médico; morar na zona 
rural ou em outra cidade. 

 Para os alunos que se enquadram no quesito acima, será atribuído a nota 

6 (seis) para efeito de avaliação. 
 Os atestados médicos e justificativas de faltas às atividades deverão ser 

entregues ao professor ou diretamente na Secretaria do Colégio. 

 O atestado médico deve conter o período e o código da doença. 
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J A N E I R O  2 0 1 8  

D  S  T  Q  Q  S  S  

 1  2  3  4  5  6  

7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  

1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  

2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  

2 8  2 9  3 0  3 1     
 

Dias Letivos: 02 

30 – Início do 1° Período 
 

FEVEREIRO 2017 

D S T Q Q S S 

   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     

Dias Letivos: 18 

22-Prova Parcial 1º BIM 

24-Carnaval do Colégio Padre Viana 
27-28 – Feriado (Carnaval) 

 

MARÇO 2017 

D S T Q Q S S 

   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  

Dias Letivos: 22 

01-Feriado (Quarta-feira de Cinzas) 
08-15-22-29-Provas Parciais 1º BIM 

25-Feriado (Abolição da Escravatura) 
 

ABRIL 2017 

D S T Q Q S S 

      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       

Dias Letivos: 17 

01-08-Simulado 
05-10-12-Provas Parciais 1º BIM 

13-Feriado (Quinta-feira Santa) 
14-Feriado (Paixão de Cristo)  

17-18-19-20-Provas Globais 1º BIM 

21-Feriado (Tiradentes) 
26-Prova Parcial 2º BIM 

29-Entrega de Notas do 1º Bimestre 
 

MAIO 2017 

D S T Q Q S S 

 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    

Dias Letivos: 22 

01–Feriado (Dia do Trabalho) 

03-10-17—19-24-31-Provas Parciais 
2º BIM 

12-Dia das Mães do Colégio Padre 
Viana 

27-Simulado 
 

JUNHO 2017 

D S T Q Q S S 

    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  

Dias Letivos: 20 
05-Provas Parciais 2º BIM 

03-Simulado 
10-São João do Colégio Padre Viana 

07-08-12-13-Provas Globais 2º BIM 

09-Feriado (Municipal) 
15-Feriado (Corpus Christi) 

14-16-Recesso 
17-Entrega de Notas 

19-20-21-22-23-Aulas de Recuperação 

Semestral 
24-Feriado (São João) 

26-27-28-30-Provas de Recuperação 
Semestral 

29-Feriado (São Pedro) 

 
 

JULHO 2017 

D S T Q Q S S 

      1 
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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      
 

Férias 
 
 

 
 
 

 
 

AGOSTO 2017 

D S T Q Q S S 

  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   

Dias Letivos: 23 

23-30-Provas Parciais 3º BIM 

26-Feriado (Dia do Município) 
 
 

SETEMBRO 2017 

D S T Q Q S S 

     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 

       
 

Dias Letivos: 20 

06-13-20-27-Provas Parciais 3º BIM 
07-Feriado (Independência do Brasil) 

08-Recesso 
23-30-Simulado 
 

 

OUTUBRO 2017 

D S T Q Q S S 

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     

Dias Letivos: 21 

02-03-Provas Parciais 3º BIM 
04-Feriado (São Francisco) 

06-09-10-11-Provas Globais 3º BIM 

12-Feriado (Nossa Senhora Aparecida) 

13-Recesso 
18-25-30-Provas Parciais 4º BIM  

21-Entrega de Notas 

 
 

NOVEMBRO 2017 

D S T Q Q S S 

   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   
 

Dias Letivos: 20 
01-08-14-22-24-Provas Parciais 4º 

BIM 

02-Feriado (Finados) 
03-Recesso 

11-18-Simulado 
15-Feriado (Proclamação da República) 

27-28-29-30-Provas Globais 4º BIM 
 

DEZEMBRO 2017 

D S T Q Q S S 

     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       
 

Dias Letivos: 18 

02-Entrega de Notas do 4º BIM 

04-05-06-07-09-Aulas de Recuperação 
Semestral 

11-12-13-14-Provas de Recuperação 

Semestral 
08-Feriado (Municipal) 

15-Recesso 
16-Entrega de Notas de Recuperação 

Semestral 

18-19-20-21-22-Aulas de Recuperação 
Final 1ª Etapa 

25-Feriado (Natal) 
26-27-28-29- Provas de Recuperação 

Final 1ª Etapa
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