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 Amigos Alunos, Professores, Responsáveis,

  
“A PAZ é um bem que supera qualquer 
barreira, porque é um bem de toda a 
humanidade”.   

(Papa Francisco)

 
 Esse dom precioso de Deus, a Paz, 
encontra-se no coração das pessoas. Não a 
alcançamos por caminhos violentos, mas 
pela solidariedade e pelo perdão, capazes de 
desarmar mãos e coração. Sonhamos com a 
paz interior e queremo-la na nosso família, 
na escola, na sociedade, no mundo.
 Como transformar esse sonho em 
realidade? Vamos fazer a nossa parte: viver e 

praticar o que Jesus nos ensinou, para alcançarmos o ideal de felicidade e 
realização, que são uma busca contínua.
 Desejo que a nossa convivência aconteça no diálogo, no respeito, na 
fraternidade e que o trabalho educacional continue sendo um compromisso 
assumido pela Família e pela Escola. Desse modo, a esperança e a paz não se 
perderão em meio aos desafios inerentes ao próprio caminhar da humanidade.
 Que este Informativo, instrumento de nossa comunicação, ajude-nos a 
promover o encontro com o saber e com a paz.
 Pedimos a Jesus Mestre graças e bênçãos em todos os dias do ano de 
2021, para bem realizarmos nossas atividades e nossos projetos com coragem, 
entusiasmo e paz. A Maria, Rainha dos Anjos, e aos Santos Anjos, pedimos a sua 
proteção.
 
                                   Fraternalmente,
                                                             Irmã Idanila Frozza



Calendário das Atividades Escolares - 2021

01 - Das 9h às 12h, encontro presencial com professores e 
funcionários.
      - C.F 2021, às 19h, no canal do YouTube.
02 - Reunião de pais: Ens. Fund. I, Ens. Fund. II e Ens. Médio. *Vejam 
os horários abaixo. 
03 - Início das aulas: Ens. Fund. II e Ensino Médio.
     - Início da 1ª etapa.
     - Reunião de pais e responsáveis da Educação Infantil.
     - Encontro Pedagógico – Professores do Ens. Fund. I. 
04 - Início das aulas: Ens. Fund. I e Educação Infantil.  
08 a 12 - Prova diagnóstica.
15 - RECESSO.                  
16 - Carnaval.
17 - Quarta-feira de Cinzas (Não haverá aula). 18 -  AULA NORMAL. 
19 - AULA NORMAL. 
22 a 26 - Campanha da Fraternidade para os alunos.
25 - Campanha da Fraternidade para pais e responsáveis, às 19h, 
Youtube. 

01 - Aniversário da cidade do Rio de Janeiro, 456 anos.       
02 - Encontro de pais do 2º ano do Ens. Fund. I, com o SOE.
08 - Dia Internacional da Mulher. 
08 a 17 - Projeto Liderança (Representantes de Turma). 
15 a 23 - Avaliações 1 (A1).  
22 a 26 - Semana de Reuniões de Pais do Ens. Fund. I. 
25- Reunião de Pais - 9º ano, às 18h.
     Reunião de Pais - Ensino Médio, às 19h30min. Reunião de Pais 
- 6º, às 18h; 7º ano, às 19h.
29 - Reunião de Pais - 8º ano, às 18h30min.
29 a 31 - Celebração de Páscoa: Ed. Infantil e Ens. Fund. I.               
              Eleições de representantes de turma. 
30 - Reflexões de Páscoa para os professores, às 19h.

Disponhamos o nosso coração para que seja “terra boa” a fim de 
ouvir a Palavra e, assim, dar fruto. (Papa Francisco)

“Eu sou a Luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, mas 
terá a luz da vida”. (Jo 8.12)
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REUNIÕES DE PAIS: 
ENSINO FUNDAMENTAL II 

E ENSINO MÉDIO
    

Dia 02/02 - 6º ano, às 
17h30min.
Dia 02/02 - 9º e 1º ano, às 
18h.
Dia 02/02 - 7º e 8º ano, às 
18h30min.
Dia 02/02 - 2º e 3º ano, às 
19h30min.

REUNIÕES DE PAIS: 
ENSINO FUNDAMENTAL I E II. 

Dia 02/02 - 1º ano, às 8h 
(turnos manhã e tarde).
Dia 02/02 - 2º e 3º ano, às 
7h30min.
Dia 02/02 - 4º e 5º ano, às 
8h30min.
Dia 02/02 - 2º e 3º ano, às 13h.
Dia 02/02 - 4º e 5º ano, às 14h.

REUNIÕES DE PAIS: 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Dia 03/02 - Pré 1 e Pré 2, 
às 8h (turnos manhã e 
tarde).

Dia 03/02 - Berçário, 
Maternal 1 e Maternal 2, às 
10h (turnos manhã e tarde).



“Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de 
Deus”. (Mt 5,9) 

01 - Santa Ceia do Senhor (não haverá aula).
02 - Sexta-feira Santa - Paixão do Senhor Jesus.
03 - Sábado Santo - Vigília Pascal.
04 - Páscoa - Ressurreição do Senhor Jesus.
05 a 13 - Avaliações 2 ( A2).
07- REFLEXÕES DE PÁSCOA: Ens. Fund. II e Ens. Médio - 
Canal do YouTube.
08 - Reflexões de Páscoa para as famílias, às 19h30min.
19 e 20 - Aula Normal.
21 - Feriado (Tiradentes). 
22 - RECESSO.
23 - Feriado (São Jorge).
29 e 30 - Avaliações 3 (A3).

01 - Dia do Trabalho.
03 a 07 - Avaliações 3 (A3).
08 - Convivência da Família: Ed. Infantil e 1º ano do Ens. Fund. I.
09 - Missa em intenção das mães, às 8h30min.
10 - 2ª Chamada.
11 e 12 - CONSELHO DE CLASSE.
14 - TÉRMINO DA 1ª ETAPA.
17 - Início da 2ª etapa .
        ENTREGA DOS BOLETINS.
20 - Lançamento do Projeto de Redação.
22 - Aniversário do Colégio - 128 anos.
24 a 28 - Recuperação.
27 - Evento em Rede (Homenagem a Maria).

“A verdadeira riqueza não está nas coisas, mas no coração das 
pessoas”. (Papa Francisco)                                                                                               
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03 - Feriado (Corpus Christi).
04 - Recesso escolar.
07 a 15 - Avaliações 1 (A1).
19 - Festa Junina.
24 - Produção dos textos de Redação – do 5º ano ao Ens. 
Médio.
28, 29, 30 - Avaliações 2 (A2).
29 - Evento em Rede (Homenagem ao Coração de Jesus, às 
19h).

 “É preciso espírito de fé para corresponder ao grande plano de Deus 
sobre nós”. (MMSMiguel)



01 e 02 - Avaliações 2 (A2).
02 - Missa de 15 anos dos nossos alunos, às 19h.
10 - Abertura da OLISA.
12 - Semana dos Jogos da OLISA.
19 a 31 - Recesso Escolar.

“A educação não se faz somente pela difusão da verdade, mas 
também dos bons sentimentos”. (MMSMiguel) 

02 - Festa de Nossa Senhora dos Anjos. 
        Início das aulas do 2º semestre.
07 - Convivência das famílias: Educação Infantil e 1º ano do 
Ens. Fund. I.
08 - Dia dos Pais.  Missa às 8h30min.
09 a 13 - Semana de Reuniões de Pais: Ens. Fund. I.
14 - Retiro dos Professores.
13 a 23 - Avaliações 3 (A3).
24 - 2ª Chamada.
25 e 26 - CONSELHO DE CLASSE.   
25 a 30 - Semana Pastoral.
31 - TÉRMINO DA 2ª ETAPA. 
        ENTREGA DOS BOLETINS.

“Não se cansem de trabalhar para um mundo mais justo e  fraterno”. 
(Papa Francisco)
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“Jesus disse: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. (Jo14,6)

01 - Início da 3ª etapa.
06 - Recesso escolar.
07 - Feriado.
08, 09, 10, 13, 14, 15 – RECUPERAÇÃO.
11- Abertura da Olisa: Ed. Infantil e 1º ano. 
      Abertura do Intercâmbio – Liga Jovem.
14 - 1º Encontro – Liga Jovem.
20 a 28 – Avaliações 1 (A1).
21- 2º Encontro – Liga Jovem
24, 25, 26 - 7º Intercâmbio da Liga Jovem.
28 - 3º Encontro – Liga Jovem.
29 - Festa dos Arcanjos: São Miguel, São Rafael e São Gabriel. 
30 - Celebrações dos Santos Anjos.



“Deus ordenou aos Anjos que guardem você em todos os 
Caminhos”. (Sl 90)

01 - Celebrações dos Santos Anjos.
02 - Dia dos Santos Anjos.
04 a 08 - Semana da Criança: Ed. Infantil e 1º ano do Ens. 
Fund. I.
05 - 4º Encontro – Liga Jovem.
11 - RECESSO.
12 - Feriado (Nossa Senhora Aparecida).
13 e 14 - Aula normal.
15 - Dia do Professor (não haverá aula).  
       190 anos da Congregação.
19- 5º Encontro – Liga Jovem.
22 - Camping do 1º ano do Ens. Fund. I.
24 - Aniversário do Nascimento de Madre Maria São Miguel.
25 a 29 - Avaliações 2 (A2). 
             - Projeto ‘‘Vida e Missão’’ de Madre Maria São Miguel.
26 - Encerramento do Intercâmbio – Liga Jovem.
30 - Apresentação de Artes Cênicas.
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“A Paz é um bem que supera barreiras, porque é um bem de toda a 
humanidade”. (Papa Francisco)

01 - RECESSO ESCOLAR.
02 - Feriado (Finados).
03 e 04 – Avaliações 2 (A2).
06 - Feira Cultural da Ed.Infantil ao Ensino Médio.
15 - Feriado (Proclamação da República).
20 - Feriado (Consciência Negra - Sábado).
22 a 26 - Arrecadação dos enxovais de bebês - Banheira 
Solidária.
25 - Missa em Ação de Graças: alunos do 9º ano, às 7h30min.
29 e 30 - Avaliações 3 (A3).
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“A gratidão atrai novas graças.” (MMSMiguel)

01 a 03 - Avaliações 3 (A3). 
                Entrega dos enxovais - Banheira Solidária.
04 - Ação de Graças: Pré 2 e Ed. Infantil.
07 - Conselho de Classe.
08 - Término da 3ª etapa. Celebração de Natal: Fundamental I.
09 a 17 - Provas de recuperação final.
15- Encerramento da Educação Infantil e Auto de Natal.
16 e 17 - Encontro com professores da Educação Infantil.
20 - Conselho de Classe Final.
21 - Planejamento 
       Entrega dos resultados, às 10h30min
22 - Confraternização dos Professores e Funcionários
25 - NATAL
31- Fim do ano.

Demais atividades e eventos serão marcados no decorrer  do ano letivo.
As possíveis alterações deste calendário serão comunicadas.
Às sextas-feiras, na parte da tarde, não haverá expediente na Tesouraria 
(dia de serviços internos).
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CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES

1ª Etapa
A1 - de 15/03 a 23/03
A2 – de 05/ 04 a 13/04
A3 – de 29/04 a 07/05
2ª chamada dia 10/05
Período da Recuperação: 24/05 a 28/05
Obs: Não há 2ª chamada para provas de recuperação.

2ª Etapa
A1 – de 07/06 a 15/06
A2 – de 28/06 a 02/07
A3 – de 13/08 a 23/08
2ª chamada dia 24/08
Período da Recuperação: 08/09 a 15/09
Obs: Não há 2ª chamada para provas de recuperação.

3ª Etapa
A1 - de 20/09 a 28/09
A2 – de 25/10 a 04/11
A3 – de 29/11 a 03/12
Obs1: Nesta etapa, as provas de 2ª chamada são marcadas diretamente 
com os professores.
Obs2: Não há 2ª chamada para provas de recuperação.

Período da Recuperação Final

Provas de Recuperação do Ensino Fundamental I – de 13/12 a 17/12.
Provas de Recuperação – Fundamental II e Ensino Médio - 09/12 a 17/12.
*Entrega dos boletins da recuperação final – dia 21/12, às 10h30min.



 Há 128 anos, nossa Escola possui um compromisso com a 
qualidade do processo educacional. 
 Nossa proposta pedagógica visa preparar os alunos tanto para a 
vida profissional quanto pessoal, de forma que saibam agir em sintonia 
com a realidade social, priorizando o SER e não o TER. Assim, nosso 
objetivo é que atuem, com eficácia, em uma sociedade a qual está sempre 
a mudar. 

 Valorizamos e priorizamos a formação do nosso educando como 
pessoa humanizada, trabalhando a ética, o desenvolvimento da autono-
mia intelectual e do pensamento crítico, o respeito ao próximo, a 
consciência dos direitos e deveres, bem como o fortalecimento dos 
vínculos familiares.

INFRAESTRUTURA

 Instalações próprias em uma grande área verde no coração da Floresta 
da Tijuca: capela centenária; quadras esportivas; ginásio poliesportivo; piscina 
semiolímpica; centro cultural; auditório; ampla sala de leitura (biblioteca); 
salas de multimeios; salas de música, de artes, de psicomotricidade e 
laboratório de informática para a Educação Infantil; laboratórios de física, 
química, biologia; salas de aula climatizadas e quadros brancos; salas com 
lousas digitais; refeitório; cantina; espaço para atividades diversas em contato 
com a natureza; trilha; área interna para embarque e desembarque de alunos 
com estacionamento e equipe de segurança.

10

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

PROJETOS
  
 O Colégio, ao desenvolver atividades através de projetos, visa ampliar 
os conhecimentos dos temas propostos, articulando as diferentes áreas do 
conhecimento. Os projetos envolverão investigações, estudos, debates e 
sínteses. Favorecerão a pesquisa da realidade, o trabalho ativo e a interação dos 
alunos, dotando as aprendizagens de sentido significativo.
 Através de atividades curriculares e extracurriculares, o Colégio dos 
Santos Anjos executa a Proposta Pedagógica, priorizando a formação humana 
e acadêmica de sua clientela.
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- Tema: “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor.’’

- Olisa

- Lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma

- Jogos

- Torneios

         

- Passeios

    

- Campeonatos

   

- Celebrações / Missas

  

-

 

Show de Talentos

   

-

 

Grupo de Oração

       

- Gincanas

   

-

 

Formação com Professores e Funcionários

    

   

-

 

Primeira Eucaris�a

       

  

   

-

 

Nossa Senhora Peregrina

 

   

-

 

Coroação de Nossa Senhora

      

  

-

 

Projeto de Redação

   

-

 

Missa de 15 anos dos alunos

      

  

-

 

Semana Literária

   

-

 

Formatura

        

  

-

 

Peças Teatrais

            

  

-

 

Artes Cênicas

            

  

-

 

Musical

         

  

         

 

  

-

 

Convivência

 

   

-

 

Trilha

         

  

-

 

Intercâmbio

   

-

 

Reciclagem

        

  

-

 

Campanhas em favor da Vida

   

-

 

Nosso Planeta Terra

       

  

-

 

Desenvolvimento do senso crí�co

   

-

 

Caminhada ecológica

      

  

-

 

Formação de lideranças

 

 

 

 

  

-

 

Informação Profissional

 

  

-

 

Ves�bular

 

  

-

 

Concursos

 

  

-

 

Olimpíada de Matemá�ca

 

  

-

 

Palestras

 

  

-

 

Seminários

 

 

 

 

 

 

O

 

  

 

 

  unidade.’’ (Ef. 2,14)
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CURSOS  E  FUNCIONAMENTO

“Devemos fazer com que cada um de nossos alunos descubra o bem que há neles”. (MMSM)

O Colégio dos Santos Anjos oferece:

Educação Infantil:  do Maternal I à Pré-Escola II (manhã) 
                                  do Berçário II à Pré-Escola II (tarde)

O Colégio propicia o desenvolvimento infantil, considerando conhecimentos e 
valores culturais já existentes e ampliando-os progressivamente.

Berçário II - completando 1 ano e seis meses até 31/03. 
Maternal I - completando 2 anos até 31/03.
Maternal II - completando 3 anos até 31/03.
Pré-Escola I (Pré I) - completando 4 anos até 31/03. 
Pré-Escola II (Pré II)  - completando 5 anos até 31/03.

Ensino Fundamental: do 1º ao 9º ano (manhã)  | do 1º ao 5º ano (tarde)
Nessa fase, o acesso ao conhecimento é assegurado ao aluno, através de diversos 
meios que facilitam a aprendizagem. Dentro e fora da sala de aula, o educando é 
estimulado a trabalhar em grupo, colaborando com os colegas e trocando experiências 
e conhecimentos.

Ensino Médio: do 1º ao 3º ano (manhã / tarde)
No mundo contemporâneo, o papel do Ensino Médio é decisivo: formar alunos com 
sólidos conhecimentos e habilidades, desenvolvendo hábitos intelectuais e técnicas de 
trabalho que lhes permitam prosseguir os estudos com competência; atuar, de forma 
ativa, na vida social e cultural, respeitando os direitos, as liberdades fundamentais do 
ser humano e os princípios da convivência democrática.

Tempo Integral: do Maternal II ao 5º ano do Ensino Fundamental
Aulas regulares pela manhã e, à tarde, o Aluno recebe reforço pedagógico: 
deveres, pesquisas, exercícios de fixação,  além de atividades como: 
natação/educação física, artes cênicas, informática, artes plásticas, jogos 
recreativos. Após o dia 30 de agosto, não receberemos alunos para o Integral.
O horário do Integral deve ser seguido por todos: das 11h40min às 17h20min.

Nos dias de recesso escolar, não haverá aula para o integral.

Integral:
Início (1º semestre):  04 de fevereiro
Julho (recesso escolar): de 19 a 30
Retorno: 02 de agosto
Término: 21 de dezembro
- Opção do Integral presencial, no recesso de julho, para os alunos da Ed. 
Infantil ao 2º ano.



Equipe Técnico-Administrativa e Pedagógica

“A dedicação deve ser nossa bandeira, pois ela é o guia dos combatentes e 
sempre nos conduz à vitória.” (MMSM)

Diretora Administrativa: Irmã Tarcila Zandonade 
Diretora Pedagógica: Irmã Idanila Frozza
Vice-diretora: Maristela Pereira Marques
Coordenadora da Pastoral Escolar: Irmã Marília Abreu Ferreira 
Assistente Social: Ana Carolina N. da Silva
Secretária: Rosangela Valdetaro
Coordenadora da Educação Infantil: Irmã Patrícia 
Orientadoras Pedagógicas: Irmã Patrícia - Educação Infantil e 1º ano
                                               Priscila Gabriel Gonçalves e Sá - do 2º ao 4º ano                    
                                               Nice R. Marins - do 5º ao 8º ano
                                               Maristela Marques - 9º ano e Ensino Médio
Orientadoras Educacionais: Eliane Albuquerque - Educação Infantil e 1º ano
                                                Telma B. Zarattini - Ensino Fundamental I                                                              
                                                Juliana C. Crispiniano - Ens. Fundamental II
Coordenadora Disciplinar: Solange Maria Nascimento 
Coordenador de Língua Portuguesa: Professor Orlando Granito
Comunicação e Marketing: Tatiana Maia de A. Araripe 
Design Gráfico: Marcos Vinicius Bittencourt

COMUNIDADE RELIGIOSA

Formando uma das Comunidades Religiosas da Congregação, as Irmãs 
dos Santos Anjos moram e trabalham no Colégio em diversos setores. É o 
núcleo da Comunidade Educativa. As Irmãs procuram, conforme o Carisma e a 
espiritualidade da Congregação, ser presença de Deus junto às pessoas, a 
exemplo dos Anjos no Servir e Amar.

                             CENTRO DA MEMÓRIA

Desde 1999, o Centro da Memória da Congregação dos Santos Anjos 
funciona no andar térreo do prédio onde, anteriormente, eram os escritórios da 
Casa Generalícia.

Objetivos: Resgatar, Preservar e Divulgar a História da Família dos 
Santos Anjos. 

Coordenadora dos trabalhos: Irmã Maria Luiza Lepori Gonçalves.

13



SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

 À Orientação Pedagógica cabe ocupar-se do processo ensino-aprendizagem, 
acompanhando as ações didático-metodológicas a fim de viabilizar a construção da 
aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

 A Orientação Educacional busca favorecer o bom relacionamento das 
pessoas que atuam na Escola, visando à aprendizagem e à cidadania. Assessorar 
professores e alunos para uma saudável e fraterna convivência. Orientar a família 
no acompanhamento do processo de desenvolvimento do educando.

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DISCIPLINAR

 A Orientação Disciplinar tem por objetivo estar a serviço de toda a 
Comunidade Educativa, favorecendo a vivência do respeito a si e aos outros, nas 
mais variadas ações que permeiam o cotidiano do Colégio.

SERVIÇO DE PASTORAL ESCOLAR

 O Serviço de Pastoral Escolar tem por objetivo possibilitar a descoberta 
de Cristo como Caminho, Verdade e Vida, a fim de poder confrontar toda a 
existência com o Evangelho e agir de acordo com Ele.  
 Esse serviço é responsável pela integração de toda a comunidade escolar à 
luz do Carisma e Espiritualidade institucional, garantindo o cultivo do mesmo em 
todos os projetos e atividades desenvolvidos, permitindo a descoberta de que se 
realizar como ser humano é realizar-se no plano de Deus.
 Trabalhamos sobre 6 eixos: liturgia, missionário, bíblico-catequético, 
ecumênico e do diálogo religioso e sócio-transformador. Buscando, assim, 
atender e articular a multiplicidade da sociedade em constante transformação.
 
 Liga Jovem Santos Anjos
 Favorecer, aos alunos do 8º ano ao Ensino Médio, um espaço diferenciado 
de convivência, liderança, vivência dos valores como: solidariedade, 
acolhimento, diálogo, participação em ações e campanhas em favor da vida.

 Catequese
 Preparar os alunos do 5º ano para receberem o Sacramento da Eucaristia, 
através de dois encontros semanais de catequese, missas dominicais e celebrações 
diversas durante o ano letivo.
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SERVIÇO SOCIAL

 A missão do Serviço Social do Colégio dos Santos Anjos é acompanhar o 
desenvolvimento socioeducacional dos Alunos, contribuir para o fortalecimento 
da relação família-escola-comunidade, proporcionar articulação entre educação e 
demais políticas públicas sociais e orientar para o acesso da comunidade escolar 
aos seus direitos.
 É de sua responsabilidade e competência o Processo de Avaliação e 
Concessão de Bolsas de Estudo Assistenciais, com a realização de avaliações 
socioeconômicas, entrevistas e visitas domiciliares, além da coordenação dos 
Programas de Assistência Social .

GRUPO DE ORAÇÃO

 Encontro de  cristãos que buscam viver e anunciar o Evangelho 
segundo a Espiritualidade e o Carisma da Congregação dos Santos Anjos. O 
grupo se reúne às terças-feiras, nos horários de 7h30min e 13h, na Capela do 
Colégio.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E EX-ALUNOS (APMA) 

 É um órgão mantido pelo Colégio como instrumento de integração, 
regido por estatuto próprio. Colabora e promove atividades envolvendo a 
comunidade educativa e as famílias.

FAMÍLIA

 A participação dos Pais e/ou Responsáveis, na educação formal dos 
filhos, é necessária para o desenvolvimento da responsabilidade, dos bons 
hábitos, da organização e da autonomia das crianças e dos jovens. Para tal, a 
família precisa ser presença: acompanhamento do cotidiano do filho, diálogo, 
vigilância saudável e assídua, organização dos horários de estudo, 
cumprimento das tarefas, anotações na agenda, resultados obtidos...

PROFESSORES

 Comprometidos com a Filosofia do Colégio, exercem sua missão com 
responsabilidade, confiança, criatividade, buscando estimular a aprendizagem 
do aluno. Ser Educador Santos Anjos é acolher a missão  como um chamado de 
Deus, uma vocação que nasce de um grande amor, fortalece-se na esperança e 
se concretiza na confiança. Procura usar todos os meios ao seu alcance para a 
aprendizagem de seus educandos e avaliar de acordo com os critérios 
estabelecidos pela Escola. 
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FUNCIONÁRIOS

 Importantes colaboradores  que atuam para o bom andamento da 
Escola. Contribuem com o bem-estar, a boa convivência, com  o 
desenvolvimento da solidariedade, do respeito e da amizade. Sempre 
presentes,  disponíveis, trabalhando com alegria, zelo, conscientes de seu 
importante trabalho junto à comunidade educativa.

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E DEPARTAMENTO DE PESSOAL

 Presidir e supervisionar o funcionamento dos serviços administrativos 
do Estabelecimento; cuidar das obrigações fiscais ou previdenciárias; zelar pela 
assiduidade e pontualidade dos Professores e Funcionários.

SECRETARIA

 Manter os registros de controle de frequência e dos resultados dos 
alunos; manter arquivos e documentos probatórios de cumprimento das 
exigências legais; responder pelo expediente geral da secretaria.

HORÁRIOS

 A pontualidade é um fator fundamental para o bom funcionamento das 
atividades da Escola, por isso o Aluno deve chegar cinco minutos antes do 
início das aulas.

Obs.: No Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, haverá dias em que a saída 
será às 12h30min de acordo com o horário escolar vigente. Em algumas 
situações, haverá aula à tarde também.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

 A prática esportiva é uma forma saudável de conviver, por isso o 
Colégio mantém as escolinhas para os seus alunos.

♦Artes Cênicas     ♦  Balé   ♦ Karatê   ♦ Futsal ♦ Capoeira   
♦ Judô   ♦  Vôlei    ♦ Basquete  ♦ Jiu-jitsu ♦ entre outros
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TURNO DA MANHÃ

TURNO DA TARDE

INTEGRAL

Chegada dos alunos

Saída
Chegada dos alunos

Saída
Chegada dos alunos 

7h
11h40min

12h50min
17h 20min
7h

Saída 17h20min

Obs.: Informações, inscrições e pagamentos dessas atividades serão 
feitos diretamente ao Professor responsável, no início do mês de 
fevereiro. 



EM TEMPO DE PANDEMIA - COVID-19

Em razão da possibilidade de PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE e, ainda, em razão das dificuldades de vacina, por motivo de 
saúde ou qualquer outro em razão de lei, as atividades presenciais poderão, a 
critério do COLÉGIO, após ouvir toda a sua comunidade, ser substituídas pelo 
Regime Especial de Aulas Não Presenciais, por meio de tecnologia de 
informação e metodologias próprias, na forma da legislação em vigor, ou, 
ainda, o COLÉGIO poderá optar, na forma da legislação em vigor, por uma das 
formas de prestação de serviços: intermitente – grupos alternando frequência 
presencial; excepcional – somente determinados grupos de alunos retornam 
presencialmente (alunos sem possibilidade de acesso remoto); alternado – 
grupos de alunos alternando frequência presencial; integral – retorno de todos 
os alunos; virtual – casos em que não é possível o retorno do aluno 
presencialmente (risco de contaminação, contágio, doença pré-existente); 
híbrido – utilização de mais de uma estratégia de retorno.

- O Regime Especial de Aulas Não Presenciais consiste em um conjunto de 

metodologias mediadas por professores que, através do uso da tecnologia (e-

mail, plataforma digital e chat) promovem a interação com a turma, observando 

o horário estabelecido para as aulas, a carga horária e o calendário acadêmico. 

- O Regime Especial de Aulas Não Presenciais, já definido no presente 

Instrumento, poderá ser alterado, segundo orientação do Poder Público e após 

decisão do Colégio como indicado no conteúdo da cláusula, sem prejuízo ao 

cumprimento do conteúdo escolar.

- No caso de alteração do regime presencial de aulas, fica facultada a presença 

do menor beneficiário se o responsável não se sentir seguro em enviar seu filho, 

ou ainda, que este esteja no grupo de risco, observando a legislação em vigor. 
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- É de inteira responsabilidade do responsável a aquisição de tecnologia e de 

internet para ter acesso às aulas não presenciais. 

- O responsável e o aluno deverão seguir todas as normas do Poder Público e 

ainda os Protocolos para retorno às aulas, não podendo frequentar as 

Instalações físicas do  COLÉGIO se estiver com qualquer dos sintomas da 

Covid-19, ou entrando em contato com pessoa infectada pela Covid-19 ou com 

suspeita de estar infectada, nos termos estabelecidos nos referidos Protocolos. 

Nesse caso, será inserido no Regime de Aulas Não Presenciais.

- O responsável deverá adquirir todos os equipamentos de proteção de uso 

individual referente ao enfrentamento da Covid-19, como máscaras e outros 

estabelecidos no Protocolo para utilização do menor beneficiário. 

 - Os Protocolos de retorno às aulas consistem conjunto de normas de conduta, 

que visam proteger a saúde e a integridade física e mental da comunidade 

acadêmica, elaborados pelo Poder Público e pelo COLÉGIO.

- Os Protocolos poderão ser alterados a qualquer tempo, segundo novas 

orientações do Poder Público e estudos realizados e/ou observados pelo 

COLÉGIO.

- O COLÉGIO poderá adotar regime híbrido de ensino: parte do conteúdo e da 

carga horária em REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, e 

outra parte no REGIME PRESENCIAL. 
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ORIENTAÇÕES DISCIPLINARES
 
“A disciplina deve presidir todas as circunstâncias que podem prever o detalhe 
de um  dia, de uma semana, de um mês, de um ano letivo.” (M.M.S.)

A disciplina é parte integrante da formação do Aluno, pois favorece o 
desenvolvimento intelectual e a construção de valores humanos, que possibilitam:
 . desenvolver, no educando, o respeito a si e aos outros;
 . experimentar, na prática, o sentimento de justiça e de solidariedade como   
valores sociais, éticos e cristãos;
 . contribuir para que o educando entenda que ele vive em um mundo  
globalizado, que deve ser compartilhado por todos, em uma convivência social 
séria e solidária;
 . advertir o educando todas as vezes em que ocorrer alguma falta 
disciplinar em sala de aula ou em qualquer ambiente escolar.

 O aluno que prejudicar o ambiente do Colégio e/ou infringir as normas de 
convivência estabelecidas sujeita-se aos seguintes procedimentos e/ou sanções 
disciplinares:

a) advertência oral e/ou escrita;
b) comunicação para o conhecimento dos Pais e/ou Responsáveis;
c) suspensão por prazo a ser designado pela Coordenadora Disciplinar e/ou      
Direção;
d) cancelamento da matrícula, em casos extremos.

 Procedimentos e/ou sanções disciplinares enunciados acima referem-   
-se às seguintes faltas:
 . dano ao patrimônio do Colégio ou de terceiros;
 . expressões ofensivas a qualquer pessoa;
 . brigas ou atitudes agressivas;
 . brincadeiras constrangedoras dirigidas a qualquer pessoa, dentro da 
Escola ou em sua área externa;
 . uso da mídia (internet ou outros meios de comunicação) de modo  
pernicioso, ofensivo, difamatório e depreciativo contra qualquer      
pessoa;
     . uso de celular ou equipamento eletrônico nas aulas (Lei nº4734). Estes 
só serão permitidos se o(a) professor(a) solicitar.
 Estabelecer limites e normas significa comprometer-se com o bem 
comum. Portanto, solicitamos, ainda, observar os seguintes itens:
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 . O Aluno deverá respeitar todas as pessoas do Colégio, tratar bem os 
Colegas, procurar ajuda com Professores, Coordenadores, Orientadoras,    
Diretora e Funcionários sempre que precisar.
 .Valorizar e respeitar o momento de oração, diariamente, no início das 
aulas ou em quaisquer momentos.
 . Apresentar-se com o uniforme completo para as aulas regulares e, 
também, para as aulas de apoio, provas de segunda chamada, aulas      
excursionadas, entre outras atividades.
 . Ter pontualidade, chegar ao Colégio sempre cinco minutos antes do 
sinal para a entrada nas aulas. Se chegar após 7h10min (turno da manhã) e 13h 
(turno da tarde), só entrará, em sala de aula, no segundo tempo, mesmo em dias 
de provas, testes e trabalhos.
 . Trazer, em sua agenda, a solicitação do Responsável sempre que 
houver necessidade de alguma alteração em seu horário de entrada ou saída do 
Colégio.
 . Os atrasos serão registrados pela Coordenação Disciplinar. Após o 
segundo, a Família será comunicada. No terceiro, a Família deverá justificar o 
atraso junto à Coordenação. Em caso de  reincidência, o Aluno perderá o direito 
de permanecer em sala de aula. Mesmo com justificativa, será considerado atraso 
sempre que o Aluno chegar após o horário.
 . Contribuir para um ambiente, em sala de aula, adequado à aprendizagem. 
Durante a aula, não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos: ipods, celulares ou 
similares, cards ou quaisquer objetos que não estejam relacionados com a 
atividade pedagógica. As comunicações relativas a problemas de saúde, saídas 
antecipadas, problemas na Escola deverão ser feitas pelos Coordenadores e não 
pelo Aluno por meio do celular.
 . Todos deverão trazer o material necessário às aulas de cada dia: livros, 
cadernos, dicionário, lápis, caneta... e material solicitado pelos Professores.
 . O Aluno, se estiver presente na Escola, tem de participar de todas as 
atividades do dia: provas, testes, apresentações de trabalhos.
 . Respeitar e fazer cumprir os combinados estabelecidos com cada 
Professor, para que as aulas transcorram, satisfatoriamente, durante o ano letivo.
 . Nenhum Aluno poderá ficar em sala de aula, corredores e varandas no 
horário do recreio.
 . É proibido usar boné, fazer e/ou distribuir propagandas, organizar listas 
de arrecadação, vender objetos e/ou produtos.
 . Não é permitido mascar chicletes, comer balas, guloseimas e lanche 
durante as aulas.
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 . Relacionamento afetivo: o Colégio dos Santos Anjos visa a um 
relacionamento amplo, harmonioso e saudável entre seus Alunos e Alunas. 
Solicita, porém, que manifestações ostensivas de namoro, dentro do ambiente 
escolar e nas suas imediações, sejam evitadas.
 . Todo Aluno deverá zelar pela limpeza do prédio escolar, do mobiliário, do 
material didático e de tudo o que for de uso coletivo.
 . Na saída das aulas, andar devagar, respeitar as pessoas, utilizar as 
passarelas da alameda, não permanecer nos parques e nas quadras, evitar 
aglomeração próximo ao portão e nas passagens dos veículos.
 . Evitar entrega de dinheiro, material e outros objetos na recepção pelos 
Responsáveis.
 . Para dispensa da aula de Ed. Física, é obrigatório o atestado médico.
 . Na Escola, temos antisséptico. Não administramos remédios.
 . Não será permitido ao aluno entrar e sair da sala de aula sem prévia 
autorização do respectivo professor.
 . Proferir palavras de baixo calão, gesticular obscenidades, escrever ou 
fazer desenhos pornográficos em qualquer dependência da Instituição, assim 
como se valer de meios eletrônicos para ter acesso a conteúdos impróprios.
 . O atestado médico não abona a falta, apenas a justifica.

RESPONSABILIDADE NO USO DA MÍDIA

São inegáveis as oportunidades de lazer, trabalho e conhecimento que a 
Internet proporciona. Nossos Alunos são da geração multimídia, habituados, desde 
cedo, às diferentes tecnologias. Devem ser orientados para aplicar esse 
conhecimento de forma inteligente e respeitosa, preservando a si, seus familiares e 
colegas. 

O mesmo vale para fotos, vídeos produzidos espontaneamente por eles  ou  
para trabalho escolar.  Devem tomar ciência de que o anonimato ou a menoridade 
não os isentam de responsabilidades e punições, caso cometam atos ilícitos. Já 
existem leis e delegacias específicas para isso.
 No Brasil, o uso irresponsável da Internet, praticado por maiores de idade e 
que configure crime, acarreta ação penal privada e ação penal pública. Se essas 
condutas forem praticadas por menores de dezoito anos, caberá ao Ministério 
Público (com atribuição na Vara da Infância e Juventude) pleitear ao Juiz 
competente a apuração do ato infracional. Esse, por sua vez, poderá aplicar as 
medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Consultem art. 241 do ECA, incluído na Lei 11829 de 2008.
 O acesso e a divulgação de sites impróprios também constituem uma grave 
transgressão às normas de convivência e do Regimento Escolar, passíveis de 
punição.
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ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

 Em caso de aluno com necessidade de apoio educacional diferenciado 
(inclusão) e/ou portador de necessidade especial (PNE), ainda que 
identificados posteriormente na efetivação da matrícula, a família deverá 
fornecer os laudos e/ou atestados emitidos e assinados por profissionais da área 
da saúde. Sempre que a Escola solicitar a presença dos responsáveis ou 
qualquer outro laudo, a família deverá colaborar e comunicar à Instituição os 
novos procedimentos que venham ocorrer no ano letivo.

OCORRÊNCIAS DE SALA DE AULA

 - Toda vez que, por motivos diversos, o Professor precisar encaminhar o 
Aluno à Coordenação Disciplinar, será feito o registro da ocorrência.
 - Após a terceira ocorrência, os Responsáveis serão comunicados: por 
telefone, pela agenda ou por meios viáveis e próprios da Escola. Os 
Responsáveis deverão assinar o comunicado da ocorrência e devolvê-lo à 
Coordenação Disciplinar.
 - Conforme a gravidade da falta cometida pelo aluno (agressões físicas 
e verbais, atos ofensivos à moral, desrespeito aos Professores, Funcionários, 
Colegas, incitação coletiva dentro ou próximo à Escola), ele será suspenso por 
período determinado pela Direção ou pela Coordenação Disciplinar e, até 
mesmo, convidado a buscar outro estabelecimento de ensino.
 O aluno que tiver sido suspenso, temporariamente, das aulas por 
indisciplina ou por agressão não terá direito a fazer avaliações e provas 
eventualmente perdidas durante o cumprimento da suspensão.
 - Os casos omissos, neste Informativo, serão resolvidos pelo Conselho 
Pedagógico e Administrativo. 

  MATERIAL ESCOLAR

 O Aluno deve adquirir, por completo, todo o material solicitado na lista 
recebida no ato da matrícula, bem como o Projeto de Literatura. Todo material 
deverá ser marcado com o nome e a turma. O Aluno deverá trazer somente o 
necessário  para  as  aulas  do  dia,  de  acordo  com  o  horário  das  disciplinas,
evitando o excesso de peso na mochila. 
 Os pais deverão, diariamente, consultar a Agenda do filho, pois ela é o 
vínculo de comunicação entre Escola e Família.
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 Na Educação Infantil, não será permitido o uso de carrinho porta-bagagem.



SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

 Para a tranquilidade dos pais e um melhor atendimento aos alunos em 
possíveis acidentes, o Colégio mantém plano de Seguro de Acidentes Pessoais.

ANIVERSÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 A comemoração dos aniversariantes do mês será uma festa interna e sem 
a presença dos familiares. Para a comemoração, serão necessários copos e 
pratos descartáveis, guardanapos, bolo, doce (brigadeiro), refrigerantes e
sucos. Os Pais deverão entrar em contato com os Responsáveis das outras 
Crianças que fazem aniversário, acertando tudo com antecedência. A cantina do 
Colégio também faz a preparação dos aniversários para quem desejar. No início 
do ano letivo, será fornecida a lista dos aniversariantes.

ENSINO  FUNDAMENTAL  E  MÉDIO

 Não será permitido comemorar o aniversário do Aluno na Escola 
com doces, bolo, refrigerantes etc. Vale, também, para Professores e 
Funcionários. 

AVISOS GERAIS

 O COLÉGIO informa, no Regimento Interno, quais os objetos 
permitidos em sala, sendo que os celulares, eletroeletrônicos, MP3, MP4, 
câmera fotográfica, brinquedos, joias de família e outros bens de valor afetivo 
ou econômico, aliás, estes são proibidos de serem usados no interior da 
ESCOLA. Caso o aluno venha descumprir esse comando normativo, o 
COLÉGIO fará apreensão do aparelho e fará a devolução mediante recibo ao 
responsável, que se incumbirá de proceder com a devida orientação para o aluno 
não portar esse aparelho na ESCOLA.
 . Para complementar o trabalho pedagógico, poderão ser programadas 
atividades extraclasse, como: passeios, aulas excursionadas, visitas, teatros, 
torneios, aulas de apoio... Elas serão comunicadas com antecedência para que os 
Responsáveis possam enviar a autorização devidamente assinada e os custos 
extras relativos às atividades. 
 . Os Responsáveis pelos Alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
devem apanhá-los no portão de saída das aulas (Lateral da Capela).
 . O Colégio não dispõe de condução própria. Qualquer escolha feita 
nesse sentido é responsabilidade exclusiva do Responsável pelo Aluno.
 . Mantenham um diálogo respeitoso com os Seguranças e com os demais 
Responsáveis pelos outros alunos.
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 . Busquem esclarecimentos e informações diretamente com os 
responsáveis pelos Serviços prestados pela Escola, marcando, previamente, o 
horário de atendimento. 
 . Se um Aluno apresentar quadro de mal-estar físico, a Coordenação 
Disciplinar entrará em contato com o Responsável. Não podemos ministrar 
remédios.
 . Após as aulas, temos várias “escolinhas” em plena atividade nos 
espaços da Escola, sob a responsabilidade do professor da escolinha. Os alunos 
não podem permanecer nos parques e alamedas após as aulas, mesmo 
acompanhados dos seus responsáveis. Vale lembrar os horários do término 
das aulas: 11h40min e 17h20min.
 . O Colégio oferece um espaço saudável, seguro, mas é preciso que 
todos colaborem, para que a tranquilidade e a segurança sejam mantidas. Ao 
entrar de carro, é preciso ir devagar e ter atenção com os pedestres. Aqueles 
que, por algum motivo, tiverem de ficar com o veículo parado, para entregar o 
filho, devem estacionar no caminho do calvário a fim de não atrapalhar o 
trânsito. Vamos colaborar e manter o bom relacionamento ente nós. O carro 
não pode ficar estacionado, durante o dia, no interior da Escola. Dispomos 
de estacionamento somente para professores e funcionários do Colégio.

Obs.: Pais ou Responsáveis pelos Alunos da Educação Infantil deverão 
comprar o vale-lanche da Cantina na hora da entrada, caso a Criança 
use tal serviço.
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“Deus ordenou aos 
Anjos que guardem 
você em todos os 
seus caminhos.”

(Sl 90, 11)



CRITÉRIOS PARA AS AVALIAÇÕES DE CADA ETAPA:

 → A 1ª etapa terá o valor de 30 pontos. O(a) aluno(a) deverá obter o 
mínimo de 21 pontos, que corresponde a 70%. Aquele(a) que não obtiver os 21 
pontos deverá realizar uma nova prova que valerá 30 pontos. 

Exemplo: caso o(a) aluno(a) tenha média, na 1ª etapa, inferior a 21 pontos, 
deverá fazer a nova prova no valor de 30 pontos. Será considerada a maior nota 
entre a nota da etapa e a nota obtida na recuperação.

 → A 2ª etapa terá o valor de 35 pontos. O(A) aluno(a) deverá obter o 
mínimo de 24,5 pontos, que corresponde a 70%. Aquele(a) que não obtiver os 
24,5 pontos deverá realizar uma nova prova que valerá 35 pontos.

Exemplo: caso o(a) aluno(a) tenha média, na 2ª etapa, inferior a 24,5 pontos, 
deverá fazer a nova prova no valor de 35 pontos. Será considerada a maior nota 
entre a nota da etapa e a nota obtida na recuperação.

 → A 3ª etapa terá o valor de 35 pontos. O aluno deverá obter a diferença 
necessária para alcançar, no mínimo, os 70 pontos para aprovação direta.
 Caso o aluno não obtenha os 70 pontos, participará, obrigatoriamente, 
da recuperação final (que valerá 100 pontos).
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Etapas/Valores

 
Avaliações 01:

Testes, trabalhos, 
questionários, 
seminários...

 

Avaliações 02:
Trabalhos escolares, 

Apostilas/C.E...

 
Avaliações 03:

Provas individuais/ 
Simulados 

(Ensino Médio).

1ª

 

30 pontos
 Valor: 08 pontos

 
Valor: 10 pontos

 
Valor: 12 pontos

2ª
 

35 pontos
 Valor: 10 pontos

 
Valor: 10 pontos

 
Valor: 15 pontos

3ª  

35 pontos  
Valor: 10 pontos  Valor: 10 pontos  Valor: 15 pontos



→ A recuperação será realizada da seguinte maneira:

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Ensino Médio.

 1ª/2ª Etapas
 Para os alunos que não alcançaram 70% da nota, os professores 
informarão a eles os conteúdos necessários para a realização das provas. A 
recuperação será de estudos independentes (autônomos) em todas as disciplinas. 
As provas serão realizadas no contraturno. Haverá um custo para cada 
avaliação realizada.

 3ª Etapa 
 Não haverá recuperação paralela. O aluno que não alcançar os 70 pontos, 
no somatório das três etapas, irá, diretamente, para a recuperação final. Nesse 
momento, haverá uma semana de provas. 

* Recuperação final

(Total Anual + Nota da Recuperação Final) ÷ 2 = ou > 60 pontos.

EDUCAÇÃO INFANTIL

 A avaliação, na Educação Infantil, é baseada em uma metodologia de 
ensinoaprendizagem que respeita e possibilita o desenvolvimento cognitivo, 
socioafetivo e psicomotor do Aluno, permitindo-lhe ser o construtor do 
conhecimento.
 É realizada através de observação, registros diários, jogos de percepção, 
boletim bimestral e relatório semestral.
 A avaliação é uma ação de acompanhamento do desenvolvimento do 
educando.

PROVA DE 2ª CHAMADA

O aluno que faltar às avaliações marcadas – por motivos como atraso, 
internação hospitalar, falta de material pertinente à prova - deverá, 
obrigatoriamente, fazer a segunda chamada de cada uma das provas não 
realizadas, em data marcada pela Coordenação Pedagógica ou, em alguns casos, 
pelo professor.

Para habilitar-se à 2ª chamada:

É necessário que o Responsável compareça à Secretaria do Colégio, no 
horário das 8h às 16h, para apresentar a justificativa da falta.

O prazo para apresentação da justificativa da falta é de 48 (quarenta e oito) 
horas, isto é, 2(dois) dias após a realização da prova.

O não cumprimento dessas normas, quanto aos prazos e dias 
estabelecidos, implicará a “nota zero”.
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Camisa: 
 ·Camisa com mangas raglan em azul-marinho, com vivo vermelho, gola em V 
com logo do Colégio.
 ·Camisa sem mangas raglan em azul-marinho, com vivo vermelho, gola em V 
com logo do Colégio.
 ·Camisa de manga comprida raglan em azul-marinho, com vivo vermelho, gola 
em V com logo do Colégio. 

Calça:
 ·Calça comprida de helanca azul-marinho com friso vermelho, bolsos nas 
laterais e na perna direita e impressão da logo do Colégio na perna esquerda.

Casaco: 
 ·Casaco de helanca peluciada, com zíper, na cor azul-marinho, com gola 
sanfona e impressão do logo do Colégio no lado esquerdo do peito.
 ·Casaco de helanca peluciada, fechado, na cor azul-marinho, bolso canguru e 
impressão.

Educação Física:
 ·Todas as peças do uniforme foram desenvolvidas para serem usadas, também, 
durante as práticas esportivas. 

Calçado:
 ·Tênis preto, branco, azul-marinho ou de cor discreta sem enfeite luminoso.

Meias:
 Brancas e lisas.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

MODELOS UNISSEX

MASCULINO FEMININO

Bermuda:
 ·Bermuda masculina de 
microfibra na cor azul-marinho, com friso 
vermelho, bolso na perna direita e a logo 
do Colégio impressa na perna esquerda.

Piscina:
 ·Sunga azul-marinho e touca.

Short-saia:
 ·Short-saia de helanca na cor azul-
-marinho, com friso vermelho e emblema 
do Colégio.

Piscina:
 ·Maiô azul-marinho e touca.

OBS: TODAS AS PEÇAS SERÃO PARA USO DIÁRIO

UNIFORME
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Camisa: 
 ·Camisa com mangas raglan em azul-marinho, com vivo vermelho, gola em V 
com logo do Colégio. OBS.: Observar modelagem.
 ·Camisa sem mangas raglan em azul-marinho, com vivo vermelho, gola em V 
com logo do Colégio. OBS.: Observar modelagem.
 ·Camisa de manga comprida raglan em azul-marinho, com vivo vermelho, gola 
em V com logo do Colégio. OBS.: Observar modelagem.

Casaco:
 ·Casaco de helanca peluciada, com zíper, na cor azul-marinho, com gola 
sanfona e impressão da logo do Colégio no lado esquerdo do peito.
 ·Casaco de helanca peluciada, fechado, na cor azul-marinho, bolso canguru e 
impressão.

Educação Física:
 ·Todas as peças do uniforme foram desenvolvidas para serem usadas, também, 
durante as práticas esportivas. 

Calçado:
 ·Tênis preto, branco, azul-marinho ou de cor discreta sem enfeite luminoso.

Meias:
 ·Brancas e lisas.

ENSINO FUNDAMENTAL I - (1º AO 5º ANO)

MODELOS UNISSEX

MASCULINO FEMININO

 Calça: 
 ·Calça comprida de microfibra na 
cor azul-marinho, com friso vermelho, 
bolsos nas laterais e, na perna direita, a 
impressão da logo e, na perna esquerda, 
impressão do nome COLÉGIO DOS 
SANTOS ANJOS.

Bermuda:
 ·Bermuda de Microfibra na cor 
azul-marinho, com friso vermelho, bolso na 
perna direita e a logo do Colégio impressa 
na perna esquerda

Piscina:
 ·Sunga azul-marinho e touca.

Calça:
 ·Calça comprida, modelo bailarina 
de helança na cor azul-marinho, com friso 
vermelho, bolsos nas laterais e, na perna 
esquerda, impressão do nome COLÉGIO 
DOS SANTOS ANJOS.

Bermuda:
 ·Bermuda modelo ciclista na cor 
azul-marinho, com friso vermelho, bolso e a 
logo do Colégio impressa na perna 
esquerda.

Short-saia:
 ·Short-saia de helanca na cor azul-
marinho, com friso vermelho e emblema do 
Colégio.

Piscina:
 ·Maiô azul-marinho e touca.

OBS: TODAS AS PEÇAS SERÃO PARA USO DIÁRIO
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Camisa: ·Camisa com mangas raglan em azul-marinho, com vivo vermelho, gola em V 
com logo do Colégio. OBS.: Observar modelagem.
 ·Camisa sem mangas raglan em azul-marinho, com vivo vermelho, gola em V 
com logo do Colégio. OBS.: Observar modelagem.
 ·Camisa de manga comprida raglan em azul-marinho, com vivo vermelho, gola 
em V com logo do Colégio. OBS.: Observar modelagem.

Casaco: ·Casaco de helanca peluciada, com zíper, na cor azul-marinho, com gola 
sanfona e impressão da logo do Colégio no lado esquerdo do peito.
 ·Casaco de helanca peluciada, fechado, na cor azul-marinho, bolso canguru e 
impressão.

Educação Física: Todas as peças do uniforme foram desenvolvidas para serem usadas, 
também, durante as práticas esportivas. 

Calçado: Tênis preto, branco, azul-marinho ou de cor discreta sem enfeite luminoso.
Meias: Brancas e lisas.

ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO - (6º AO 3º ANO)

MODELOS UNISSEX

MASCULINO FEMININO

Calça: 
 ·Calça comprida de microfibra na 
cor azul-marinho, com friso vermelho, 
bolsos nas laterais e, na perna direita, 
impressão da logo e, na perna esquerda, 
impressão do nome COLÉGIO DOS 
SANTOS ANJOS.

Bermuda:
 .Bermuda de Microfibra na cor 
azul-marinho, com friso vermelho, bolso na 
perna direita e a logo do Colégio impressa 
na perna esquerda.

Calça:
 ·Calça comprida, modelo 
bailarina de helança na cor azul-marinho, 
com friso vermelho, bolsos nas laterais e, 
na perna esquerda, impressão do nome 
COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS.

Bermuda:
 ·Bermuda modelo ciclista na cor 
azul-marinho, com friso vermelho, bolso e 
a logo do Colégio impressa na perna 
esquerda.

A Lei nº 6545, de 02 de outubro de 2013, dispõe sobre a obrigatoriedade de exames 
clínicos para a prática de Educação Física nas Escolas, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. Portanto, o(a) aluno(a) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio deverá 
entregar o atestado médico à Secretaria do Colégio na primeira semana do mês de 
fevereiro. No não cumprimento da Lei, o aluno fica impedido de participar das aulas de 
Educação Física. As faltas serão registradas.

Além da calça comprida de microfibra e da bailarina, os alunos do Ensino Médio  
poderão usar, também, calça comprida jeans azul-marinho.

ENSINO MÉDIO

OBS: TODAS AS PEÇAS SERÃO PARA USO DIÁRIO
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