
NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.

REDE SALESIANA
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NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.
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NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.
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NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.
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NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.
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NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.
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NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.
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(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.



8

NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.
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NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.
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NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.

JANEIRO

15 - Retorno do Integral
22 - Reunião pais - Infantil e 1º ano - 
13h30
23 - Reunião pais - Fundamental (2º 
ao 5º ano) - 13h30
29 - Início das aulas, a partir do 1º ano 
do Fundamental
30 - Início das aulas para o Infantil

FEVEREIRO

07 - Reunião pais - Fundamental II do 
6º ao Ensino Médio - 20h
12 e 13 - Carnaval (atividades 
suspensas)
14 - Cinzas (atividades suspensas)

MARÇO

29 e 30 - Celebração de páscoa 
(atividades suspensas)

ABRIL

06-13 - Trimestrais

MAIO

02 - Simulado
12 - Plantão de professores / 
Homenagem às mães
24 - Festa de Nossa Senhora 
Auxiliadora
26 - Projeto Feira das Profissões / 
Festival de Futsal
29 - Missa encerramento mês de maio 
- 20h
31 - Corpus Christi

JUNHO

01 - Atividades suspensas
09 - Festa Junina
23 - Abertura Olimazza
25-29 - Campeonato inter-classe 
Fundamental II e Médio
29 - Encerramento Olimazza
29 - Última dia letivo do semestre

JULHO

02-31 - Férias escolares
16 - Retorno Integral

AGOSTO

01 - Início das aulas
12 - Homenagem aos pais
23 a 29 - Provas Trimestrais

SETEMBRO

07 - Independência do Brasil
10 - Simulado
29 - Projeto Cultural

OUTUBRO

12 - Feriado Nossa Senhora Aparecida

NOVEMBRO

02 - Feriado
15 - Feriado Proclamação da 
República
16 - Atividades Suspensas
18 - Festival Futsal
19 - Atividades Suspensas
20 - Feriado Consciência Negra
21-27 - Provas Trimestrais
28 a 03/12 - Projeto revisão

DEZEMBRO

07 - Último dia letivo
10-14 - Recuperação
18 - Conselho
18 - Término Integral
19 - Resultado final

CALENDÁRIO 2018



CAPA VERSO

NOSSA HISTÓRIA E FILOSOFIA EDUCACIONAL
Mantido pelas Irmãs Salesianas (Filhas de Maria Auxiliadora) há mais de 60 
anos, o Mazzarello está presente na educação e na vida de seus destinatários. 
Suas raízes estão no Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo tripé “Razão 
(diálogo), Religião (espiritualidade e fraternidade) e ‘Amorevolezza’ (bondade)” 
fundamenta sua práxis na formação cristã e integral do ser humano.

Inserido na grande Rede Salesiana Brasil de Escolas - RSB - em seu Projeto 
Pedagógico- Pastoral propicia, num ambiente sereno e acolhedor, uma educação 
humanista e tecnológica que, no desenvolvimento de habilidades e 
competências, busca cultivar o espírito crítico, ético, empreendedor e solidário 
de seus alunos. Para isso conjuga os valores da tradicional educação salesiana 
que busca evangelizar-educando e educar-evangelizando, aos recursos 
midiáticos atuais.

O Projeto Educativo do Mazzarello, concretizado com competência num clima 
de alegria, simplicidade e espírito de família, se traduz em amor às crianças e 
jovens, respeitando-os e orientando-os para que se tornem cidadãos ativos e 
comprometidos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e 
feliz.

Aos educandos são oferecidas atividades paralelas para o enriquecimento 
integral da sua personalidade:  excursões pedagógicas, esportes, exposições de 
arte, teatro, momentos de reflexão, formação do pensamento crítico, atividades 
pastorais-voluntariado e semana missionária, a partir do 9º ano, momentos de 
espiritualidade, entre outras.

Através da relação educativa Família-Escola, os pais podem acompanhar o 
desempenho escolar de seus filhos, inclusive via on-line, e participar, mediante 
um diálogo respeitoso, da formação humano-cristã integral dos mesmos!

Sejam todos bem-vindos ao Mazzarello!

COTIDIANO ESCOLAR
CURSOS: Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Período Integral, até o 9º ano. 

HORÁRIO DE ENTRADA DOS PERÍODOS:
Manhã - Fundamental 2 e Ensino Médio: 7h

Tarde - Infantil e Fundamental 1: 13h

Período Integral - a partir das 7h, até às 18h.

Em caso de até três atrasos no trimestre, o aluno do período da manhã poderá ter 
acesso à segunda aula, desde que chegue à Escola com a devida antecedência 
para a mesma, pois não são permitidos quaisquer atrasos para a segunda aula.

Em casos excepcionais, o aluno deverá estar acompanhado do responsável ou 
com justificativa por escrito. Ultrapassando a tolerância dos três atrasos por 
trimestre, os alunos deverão voltar para casa, cabendo aos pais a 
responsabilidade por sua volta.

A compensação de faltas só é prevista por lei em casos de doenças 
infectocontagiosas, gravidez/licença maternidade e acidentes com traumatismos.

É de inteira responsabilidade do aluno ausente, justificar a falta e atualizar 
atividades, provas e trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada num processo diagnóstico contínuo, 
cumulativo e global, levando-se em conta os diferentes cursos e séries em que os 
alunos se encontram.

Educação Infantil: A avaliação será contínua, mediante a observação, registro e 
acompanhamento do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção.

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O rendimento escolar será verificado 
através da apuração da frequência às aulas e da avaliação da aprendizagem, 
mediante atividades variadas:  provas mensais e/ou   trimestrais, seminários, 
simulados, tarefas, apresentação de trabalhos, pesquisas e observações feitas 
pelo professor valorizando a participação do aluno às aulas, sua responsabilidade 
e pontualidade na execução das tarefas escolares. Os pais/responsáveis poderão 
acompanhar o desempenho de seus filhos nestas atividades, via on-line, de forma 
contínua ao longo do trimestre.

Os resultados trimestrais das avaliações serão expressos em notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sem arredondamento e poderão ser vistos pelos pais/responsáveis via 
on-line. Serão computados, para a média final anual, os resultados dos três 
trimestres com os seguintes valores:

1º trimestre - peso 1 2º trimestre - peso 1 3º trimestre - peso 2

No 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, os resultados serão semestrais.

PROMOÇÃO:
Serão considerados automaticamente promovidos os alunos que obtiverem 
média 6.0 (seis) em todas as disciplinas e frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária anual, após terem sido considerados e analisados o processo de 
aprendizagem, com seus avanços em termos de construção do conhecimento, e 
as habilidades desenvolvidas durante o período.

Serão encaminhados para o Projeto Revisão, no final do terceiro trimestre, os 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio com média anual abaixo de 6,0 (seis). 
Após as avaliações da Revisão, irão para a recuperação intensiva, os alunos que 
não obtiveram média 6.0 (seis) em até três disciplinas.

Serão considerados promovidos os alunos que obtiverem média 6,0, levando-se 
em consideração a média do ano e a da recuperação intensiva.

RECUPERAÇÃO:
A partir dos registros das dificuldades de ensino/ aprendizagem, os alunos terão 
formas diversificadas de recuperação:

• Recuperação contínua: acontece na ação permanente, em sala de aula e no 
trabalho pedagógico como um todo;

• Recuperação paralela: será feita fora do horário escolar para os alunos do 2° 
ano ao 5° ano;

• Recuperação intensiva: ocorrerá após o término dos 200 dias letivos, para 
todos.

COMPROMISSOS DO ALUNO
O bom andamento e organização de qualquer grupo humano pressupõem normas 
a serem observadas pelos seus membros que ao mesmo tempo, gozam de alguns 
direitos e deveres.

Entre os DIREITOS que os alunos têm, assinalamos:

I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 
atividades escolares;

II. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares e solicitar dos 
professores auxílio e atendimento adequados;

III. Realizar segunda chamada de provas, em caráter substitutivo, desde que seja 
apresentada justificativa junto à coordenação e a requisição seja feita no prazo 
previsto no Plano Escolar anual, juntamente com a taxa estipulada para o ano 
letivo;

IV. Frequentar a biblioteca, instalações esportivas e salas especiais, mesmo fora 
do período escolar, devidamente uniformizado, desde que obtenha permissão das 
coordenadoras e dos responsáveis pelas mesmas;

V. Apresentar, diretamente ou através dos representantes de classe, sugestões à 

Coordenação e Direção da Escola, visando sempre melhorias para a 
coletividade;

VI. Participar  das  atividades  escolares promovidas pelo Instituto Madre 
Mazzarello; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade pelos colegas, professores, 
funcionários, Irmãs e todos que compõem a Comunidade Educativa;

VII. Ter acesso aos recursos didáticos e culturais da Escola;

VIII. Recorrer dos resultados finais de avaliação, nos termos da Deliberação 
CEE nº155/2017, cujo conteúdo encontra-se disponível no site da Escola.

Entre seus DEVERES, recordamos: 

I. Usar uniforme completo;

II. Ser pontual e assíduo às aulas e às atividades escolares, munido do material 
necessário;

III. Entrar em classe ou dela sair somente com a permissão explícita do professor 
ou coordenador;

IV. Tratar com respeito e dignidade -nas relações pessoais e nas redes sociais- os 
colegas, professores e pessoas que trabalham na Escola, manifestando adequado 
comportamento social;

V. Empenhar-se com responsabilidade no processo de aprendizagem, mantendo 
atitude de participação, atenção, respeito e interesse durante as aulas e realizando 
diariamente as tarefas propostas;

VI. Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso 
individual e/ou coletivo;

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Escola ou a outrem;

VIII. Evitar brincadeiras de mau gosto, uso de palavras desrespeitosas e atos 
grosseiros que possam provocar reações imprevisíveis, brigas ou acidentes. 
Problemas de violência física poderão levar à suspensão;

IX. Entregar aos pais ou responsáveis circulares, comunicados, boletins, 
convocações, convites e afins;

X. Estar ciente das normas aqui descritas e do conteúdo do Calendário Escolar.

É VEDADO ao aluno:

I. Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares, ou nela 
permanecer fora do horário sem estar devidamente autorizado;

II. Impedir a entrada dos colegas ou transitar pelas dependências do prédio em 
hora de aula, sem a devida autorização;

III. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo 

da mesma;

IV. Utilizar-se de processo fraudulento na realização das provas e outras 
atividades escolares;

V.  Promover  campanha,  vendas,  excursões,  festas  e  permutas  sem  a  devida 
autorização da Direção;

VI. Incitar greve ou quaisquer atos perturbadores da ordem -na escola ou 
adjacências- ou promover ausências coletivas;

VII. Guardar, transportar ou utilizar arma de qualquer natureza, bebida alcoólica 
ou substâncias que causem dependência física ou psíquica;

VIII. Praticar atos ou ter em seu poder impressos, gravuras, imagens virtuais, 
e/ou outros que atentam contra a moral e os bons costumes;

IX. Confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação para divulgar assuntos ou imagens que afetam direta ou 
veladamente o nome da Escola, dos professores, de funcionários e dos alunos;

X. Exibir, postar na internet ou distribuir textos, literatura, fotos, vídeos ou 
materiais imorais, difamatórios, racistas ou preconceituosos,

XI. Manipular imagens e vídeos que constrangem ou agridem a privacidade 
humana;

XII. Promover, na internet, agressão anônima ou declarada;

XIII. Praticar bullying e/ou ciberbullying;

XIV. Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza à Escola ou a outrem;

XV. Usar telefone celular durante as aulas ou outras atividades escolares

(Conf. Lei n°12.730 de 11/10/2007, publicado no D.O. em 12/10/2007);

OBSERVAÇÃO: O Mazzarello não se responsabiliza pelos objetos de valor, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou pelo dinheiro que o aluno 
eventualmente traga à Escola, contrariando as disposições e normas contidas 
neste Informativo.

COMPROMISSOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Os pais são os primeiros educadores e os responsáveis pelos próprios filhos. Ao 
confiarem ao Mazzarello a continuidade do processo educacional iniciado em 
casa, a família goza, de acordo com o Regimento Escolar, de direitos e deveres.

DIREITOS:

I. Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da Escola;

II. Acompanhar o empenho da Escola na atuação de seu Projeto Educativo, 
visando ao desenvolvimento integral dos alunos;

III. Receber informações sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, bem como dialogar com os responsáveis a respeito dos resultados da 
avaliação;

IV. Contar com os serviços da Equipe técnico-pedagógica-educacional e 
administrativa da Escola;

V.  Apresentar sugestões e dialogar com a equipe de Coordenação e Direção, 
objetivando a maior integração entre Família-Escola para, juntos, buscarem a 
melhor adaptação e aproveitamento de seus filhos à escola e na aprendizagem.

DEVERES:

I. Corresponsabilizar-se com a Escola no processo educativo dos filhos;

II. Acompanhar a vida escolar dos filhos pela observação frequente do 
comportamento, hábitos de estudo, responsabilidade no desempenho das tarefas 
diárias e no uso do material escolar;

III. Garantir e zelar pela assiduidade e pontualidade dos filhos às aulas e 
atividades escolares;

IV. Dar e receber informações sobre as atitudes e desempenho dos filhos;

V. Utilizar-se da Agenda física ou on-line para comunicar aos professores e/ou 
coordenadores ocorrências de doenças, pequenos problemas ou necessidades de 
seus filhos;

VI. Consultar diariamente o calendário on-line para ter conhecimento das tarefas 
atribuídas aos alunos (as);

VII. Manter diálogo aberto e respeitoso com os Professores, Coordenadores e 
Direção da Escola;

VIII. Atender às convocações e/ou convites feitos pela Escola;

IX. Participar das reuniões programadas pela Escola;

X. Garantir à Escola a saída dos filhos após o término da aulas e/ou atividades 
escolares conforme horários anteriormente previstos;

XI. Participar das iniciativas promovidas pela Associação de Amigos, Pais e 
Mestres;

XII. Manter em dia os compromissos com a Secretaria e Tesouraria.

DISCIPLINA
Quando os alunos não se adaptam ou desrespeitam as normas estabelecidas neste 
manual, estarão sujeitos, nos termos do Regimento Escolar a:

I. À advertência verbal;

II. À advertência escrita, com convocação dos pais à Escola;

III. À suspensão de até 3 (três) dias;

IV. À transferência compulsória.

A ordem das penalidades poderá ser alterada em decorrência da gravidade ou 
reincidência das faltas cometidas. Os alunos gozarão sempre do direito de 
defesa.

Observação:

Em caso de persistência das atitudes de indisciplina, a Escola se reserva o direito 
de solicitar aos Pais a assinatura de um Termo de Compromisso junto à 
Coordenação ou mesmo o desligamento da Instituição, quando a infração 
disciplinar for grave e comprovada.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os alunos poderão contar com atividades variadas na grade curricular e/ou nas 
aulas extraclasse.

Excursões didático-pedagógicas - conforme programação 

Dança Educativa - Infantil ao 1º ano do Fundamental 

Teatro - a partir do 5º ano do Fundamental

Música - Infantil 3 ao 4º ano

Programa Bilíngue – a partir do Infantil 1 até 1º ano do Fundamental

Idiomas: Inglês - a partir do Infantil 2

Espanhol - a partir do 6º ano do Fundamental

Orientação de Estudos

Integração pedagógico-pastoral

• Formação Religiosa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Formação para lideranças juvenis - a partir do 6° ano do Fundamental

• Formação para alunos, professores e funcionários

• Grupos de PJE (Pastoral da Juventude Estudantil), Voluntariado Juvenil e 
Missão Jovem

• Vivência sacramental e momentos marianos.

Sala de Leitura - Educação Infantil ao 5° ano do Fundamental

Teatro Mazzarello - * Processo seletivo no início do ano

• ‘TEMA TEEN” - 6º ao 8º ano do Fundamental

• ‘TEMA’ - a partir do 9º ano do Fundamental

Treinos Esportivos - * Processo seletivo no início do ano

• Vôlei, Handebol e Futsal - a partir do 8º ano do Fundamental

CURSOS EXTRACURRICULARES - INSCRIÇÕES NA TESOURARIA

• Ballet Clássico - a partir do Infantil 2

• Sapateado - a partir dos 6 anos;

• Jazz e Street Dance – a partir do 3º ano do Fundamental

• Escola de Futsal - Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental

• Judô – a partir do Infantil 2

• Violão - do 2º ao 9º ano do Fundamental

• Curso de bordado – a partir do 6º ano do Fundamental.

SERVIÇOS

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

• Serviço de Assistência Social (SAS)

• Cantina terceirizada

• Segurança Terceirizada

• Seguro Escolar em caso de acidentes pessoais

• Site Mazzarello (Serviços on-line: tarefas, pesquisas, circulares, boletim 
escolar, etc.)

• Terceiro Setor - Projeto Jardim Antártica e Jardim Peri – atendimento às 
famílias de baixa renda

• MDD (Material Didático Digital) - a partir do 6º ano do Ensino Fundamental

• PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 5º 
anos do Fundamental.

AMIGOS, PAIS E MESTRES (APM)

Equipe de pais de alunos e ex-alunos, coordenadores e professores que, mediante 
trabalho voluntário, procura realizar a integração Família-Escola, 
proporcionando apoio e momentos agradáveis à Comunidade Educativa (festa 
junina, esportes, confraternizações, etc.).

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS (AS)

O trabalho voluntário da Associação promove semanalmente atividades de 
costura/ bordado para a realização de bazares, chás beneficentes em favor de 
crianças carentes. Momentos de espiritualidade, Esportes e Encontros para  
ex-alunas/os, almoços, etc.

INFANTIL FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO PERÍODO INTEGRAL
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