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APRESENTAÇÃO

Apresentamos aos Pais e alunos do Colégio Franciscano 
Nossa Senhora Aparecida o Manual do Aluno. Este Manual 

tem como compromisso Educacional a formação do cidadão 
com base em suas capacidades, visando a excelência humana. 
Fundamenta-se aqui o legado Franciscano, no cuidado com a 
Natureza, com a Vida, corresponsáveis para a formação da 
justiça, da Paz e do Bem.

Sabemos que a qualidade do ensino se baseia na construção 
do conhecimento com a participação de todos. É nesse sentido 
que o Colégio adequa suas ferramentas para a formação e o 
desenvolvimento dos processos relacionados à vida acadêmica 
e comportamental, bem como a sua participação de forma 
colegiada na vida da instituição.

O Manual do aluno deverá ser visto como instrumento de 
orientação e facilitador das informações.

A Direção e Equipe Pedagógica fazem votos de que a leitura 
e a compreensão deste Manual possam possibilitar a todos 
maior tranquilidade e segurança na vida acadêmica.
Cordialmente,

Direção e Equipe Pedagógica

Direção Geral:
Irmã Zenilda Novais Lima

Orientadora Educacional:
Ester Moraes Tavares Escudero

Coordenadora Ped. – Ed. Infantil e Ens. Fundamental I:
Olga H. Kawasaki Campos

Coordenadora Ped. – Ensino Fundamental II e Médio:
Ana Maria O. Borges da Silva
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MISSÃO
Promover o desenvolvimento acadêmico, social e espiritual, 
sem distinção de qualquer natureza, através da prestação 
de serviços educacionais, fundamentados nos princípios 
evangélicos e franciscanos, tendo o aluno como agente 
transformador.

PRINCÍPIOS
Os princípios do CFNSA serão sempre norteados pelos seguintes 
valores: Simplicidade e humildade; Alegria e cortesia; Justiça 
e paz; Fraternidade e participação; Sinceridade e criatividade; 
Responsabilidade e autonomia; Solidariedade e compromisso 
com a ecologia; Ética nas relações.

CURSOS OFERECIDOS
• Educação Infantil 
• Ensino Fundamental I e II
• Ensino Médio

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Ed. Infantil 
Manhã

Ed. Infantil 
Tarde

Ensino Fundamental II 
Manhã

1ª Aula – 7h30 às 8h20 1ª Aula – 13h30 às 14h20 1ª Aula – 7h às 7h50

2ª Aula – 8h20 às 9h10 2ª Aula – 14h20 às 15h10 2ª Aula – 7h50 às 8h40

Intervalo – 9h10 às 9h30
3ª Aula – 9h30 às 10h20

Intervalo – 15h10 às 15h30
3ª Aula – 15h30 às 16h20

3ª Aula – 8h40
Intervalo – 9h30 às 9h50

4ª Aula – 10h20 às 11h10 4ª Aula – 16h20 às 17h10 4ª Aula – 9h50 às 10h40

4ª Aula – 10h20 às 11h10 4ª Aula – 16h20 às 17h10 4ª Aula – 9h50 às 10h40

5ª Aula – 11h10 às 12h 5ª Aula – 17h10 às 18h 5ª Aula – 10h40 às 11h30

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 6ª Aula – 11h30 às 12h20
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Ed. Infantil 
Manhã

Ed. Infantil 
Tarde

Ensino Fundamental II 
Manhã

1ª Aula – 7h30 às 8h20 1ª Aula – 13h30 às 14h20 1ª Aula – 7h às 7h50

2ª Aula – 8h20 às 9h10 2ª Aula – 14h20 às 15h10 2ª Aula – 7h50 às 8h40

Intervalo – 9h10 às 9h30
3ª Aula – 9h30 às 10h20

Intervalo – 15h10 às 
15h30

3ª Aula – 15h30 às 16h20

3ª Aula – 8h40
Intervalo – 9h30 às 9h50

4ª Aula – 10h20 às 11h10 4ª Aula – 16h20 às 17h10 4ª Aula – 9h50 às 10h40

4ª Aula – 10h20 às 11h10 4ª Aula – 16h20 às 17h10 4ª Aula – 9h50 às 10h40

5ª Aula – 11h10 às 12h 5ª Aula – 17h10 às 18h 5ª Aula – 10h40 às 11h30

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX Intervalo – 11h30 às 11h40

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 6ª Aula – 11h30 às 12h20

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 7ª Aula – 12h25 às 13h10

COMPROMISSO DO ESTUDANTE

Não faltar às aulas;

Se faltar, repor os conteúdos das aulas em que esteve ausente.

ASSIDUIDADE

O Aluno deverá ter 75% de frequência durante o ano letivo

PONTUALIDADE

A pontualidade deve ser regra desde a Educação Infantil.

“Chegar no horário, ou com 15 minutos de antecedência, é 
importante por várias razões. A principal delas é a contribuição para 
a formação de um indivíduo capaz de respeitar regras e normas e 
conviver de forma adequada em sociedade”, diz a psicopedagoga 
Marcia Zebini.

“A criança aprende na prática os benefícios de assistir uma aula desde4 
o princípio, sem interferir negativamente na vida dos colegas e do 
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professor- sem interromper uma explicação e desviar a atenção das 
crianças que respeitaram a rega da pontualidade”. Principalmente 
dos alunos do 1º ano Fundamental, que possuem aulas de 50 minutos 
cada. Chegar atrasado prejudicaa rotina da criança.

O Momento Cívico é uma importante prática para formação dos 
cidadãos responsáveis. Assim, é fundamental a pontualidade e 
postura durante o evento. As crianças do Jardim II deverão chegar no 
mínimo com 10 minutos de antecedência toda sexta-feira.

UNIFORMES

É obrigatório o uso do uniforme em todas as atividades curricular 
propostas pelo Colégio.

Uniforme: Camiseta com o logo do Colégio, calça de agasalho e ou 
bermuda, vestido (Ed. Inf.) da escola na cor  bordo, tênis e meia.

Ed. Física: Camiseta, calça ou bermuda do Colégio, com logo, tênis 
e meia. (Conforme o Uniforme Padrão)

Piscina para os 1º anos: As aulas serão agendadas pelos professores 
de Ed. Física. Os alunos deverão trazer: maio, sunga, toalha de 
banho, touca de cabelo e chinelos. (com o nome marcado, para uso 
exclusivo da piscina).

A aula de piscina é um instrumento educacional de muita relevância 
para o desenvolvimento corporal da criança de forma criativa e 
descontraída

SAÚDE

Quando o aluno estiver fazendo uso de algum medicamento que não 
possa ser interrompido, favor enviar dosagem e horário escritos na agenda.

Em caso de estado febril ou qualquer indisposição, recomenda-se que 
o aluno não seja encaminhado ao colégio, consultar um especialista 
(médico). Não estamos autorizados a medicar.
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O Colégio conta com os serviços emergenciais da Emercor, 
constantes do contrato assinado pelos responsáveis.

CANTINA

O Colégio possui uma cantina, mantida de acordo com 
orientações técnicas e sanitárias, com capacidade e qualidade 
para atendimento de lanches rápidos.

Aconselhamos o aluno trazer apenas a importância suficiente 
para o lanche nos dias estipulados pelas professoras.

O dia da cantina acontece uma vez por semana, os alunos 
poderão trazer em uma carteira, ou na agenda o valor estipulado, 
os pais podem fazer a compra da ficha com antecedência.

BRINQUEDOS

O Dia do Brinquedo é sempre especial, pois a criança tem a 
oportunidade de trazer para a escola um brinquedo que gosta muito. 
Valorizamos muito este dia quando as crianças podem brincar em 
diferentes locais, possibilitando que comecem a ter responsabilidade 
e cuidado com o seu brinquedo. O dividir e o aprender a brincar 
juntos são de grande aprendizado para nossas crianças. O dia do 
Brinquedo será estipulado pela professora. Nos demais dias da 
semana, NÃO SERÁ PERMITIDO TRAZÊ-LO.

Solicitamos aos pais que auxiliem seus filhos na escolha de 
brinquedos que possibilitem brincadeiras em grupo como: jogos, 
bonecas, carrinhos, bolas, dentre outros. O brinquedo enviado 
deve ser adequado à faixa etária da criança e não conter peças 
perigosas. Pedimos aos pais que não enviem brinquedos valiosos 
ou de estimação, uma vez que poderão ser manuseados por outras 
crianças. Favor não enviar também brinquedos eletrônicos e nem 
brinquedos que gerem violência como espada e armas.
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Os brinquedos deverão vir identificados de casa com o nome da 
criança, de preferência escrito com caneta.

Caso o brinquedo não venha com o nome da criança, a escola 
identificará o brinquedo com caneta retroprojetor.

DIA DA FRUTA

Frutas são fontes de vitaminas e minerais, que desempenham papel 
essencial no organismo. Algumas são ricas em vitamina C, como é 
o caso das frutas cítricas, como: laranja, limão, morango, acerola, 
goiaba e outras. Outras são ricas em beta caroteno (percursor da 
vitamina A), como a manga, caqui, mamão, etc.

Além destas e outras vitaminas, não podemos esquecer dos minerais, 
que estão presentes em muitas frutas, como potássio e ferro.

O objetivo é despertar o interesse pelas frutas que as crianças estão 
acostumadas a comer e estimulá-las a experimentar frutas novas, 
trabalhando a alimentação saudável e seus benefícios...(cada turma 
terá um dia estipulado pela professora, mas isso não impede o hábito 
das frutas no cardápio semanal).

ANIVERSÁRIOS

Agendamento do Salão de Festas na Recepção. Conversar com a 
professora responsável da turma. O número de salgados, doces 
e bebidas devem ser o suficiente para a turma. Lembrando que 
neste dia os alunos não trazem lanche.

TAREFA

A tarefa será diária para todas as turmas, atenção para a 
responsabilidade da entrega em dia. 
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• OBSERVAR O HORÁRIO E OS DIAS DAS AULAS EXTRAS 
PARA NÃO ESQUECER O MATERIAL DIDÁTICO E O 
UNIFORME REFERENTE À AULA.

DIREITOS E DEVERES DO ALUNO

Com o intuito de facilitar o ensino e aprendizagem para a formação do 
educando e o bom funcionamento dos trabalhos escolares é necessário o 
cumprimento das normas e regras contidas no Regimento escolar.

SÃO DIREITOS DO ALUNO:

• Ter a garantia de que a escola cumpra sua função, ofertando ensino 
de qualidade, ministrada por profissionais habilitados para o exercício 
da função;

• Ser respeitado na sua condição de Ser Humano, em ter igualdade de 
atendimento, sem sofrer qualquer tipo de discriminação;

• Justificar ausências;

• Receber educação intelectual e apoio emocional no desenvolvimento 
da aprendizagem e acesso à cultura;

• Ter assegurado o respeito aos direitos da pessoa humana e a sua 
liberdade;

• Receber atendimento adequado dos diversos serviços existentes;

• Ter acessos às fontes e recursos didático-cultural;

• Participar das atividades escolares, cívicas, culturais, sociais, recreativas 
e desportivas;

SÃO DEVERES DO ALUNO:

Apresentar-se em sala de aula no horário estabelecido, munido de 
material necessário às atividades escolares, incluindo sua agenda;
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• Realizar as tarefas e trabalhos escolares com pontualidade e zelo.

• Participar das atividades programadas no Calendário Escolar;

• Zelar pela conservação do prédio, do mobiliário e de todo o material 
de uso individual ou coletivo;

• Usar o Uniforme Completo;

• Ser assíduo e pontual;

• Zelar pela higiene e asseio pessoal;

• Reparar eventuais prejuízos causados ao Colégio ou a outrem na 
comunidade escolar;

• Entregar aos pais ou responsáveis: Circulares, Comunicados, 
Convocações, Convites e afins.

• É PROIBIDO AO ALUNO

• Causar danos ou prejuízos de qualquer natureza ao Colégio ou a 
outrem;

• Opor-se ostensivamente à filosofia do colégio;

• Promover campanhas, vendas, excursões e festas sem a devida 
autorização do Colégio;

• Trazer para o Colégio objetos de valor e ou estranhos às necessidades 
escolares.. (O Colégio não se responsabiliza por perdas de nenhum 
objeto de valor, escolar ou dinheiro)

• Fazer uso do PARQUE e PÁTIO após horário de aulas.

PENALIDADES

O não cumprimento das normas regimentais já citadas estarão sujeitas as 
seguintes penalidades constantes do Regimento Escolar:

• Advertência verbal;

• Advertência escrita;
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• Suspensão do aluno por um, dois ou três dias conforme a gravidade 
da transgressão;

• Transferência compulsória.

Observação: Todo procedimento realizado com o aluno, será 
comunicado aos pais ou responsáveis e registrados em suas respectivas 
fichas de registro de ocorrências. 

A aplicação das penalidades acima mencionadas, não obedece 
necessariamente uma ordem progressiva, estando na dependência direta 
da gravidade da transgressão.

RELATÓRIO DO RENDIMENTO ESCOLAR

O Relatório do aproveitamento escolar será feito da seguinte forma:

Educação Infantil: Um relatório geral e individual por trimestre.

O 1º ano do Ensino Fundamental envolverá Avaliação contínua e através 
de relatório individual e geral (turma). Atribuindo conceitos, (O) Ótimo, 
(MB) Muito bom, (B) Bom, (R) Regular e (F) Fraco.

CONCEITOS 1º E 2º TRIMESTRE
30 PONTOS

3º TRIMESTRE
40 PONTOS

(O) - ÓTIMO 28  - 30 37 - 40

(MB) – MUITO BOM 24 - 27 31 - 36

(B) – BOM 21 - 23 27 - 30

(R) - REGULAR 18 - 20 24 - 26

(F) - FRACO 1 - 17 1 - 23

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

1º ano do Ensino Fundamental fará uso do Laboratório de 
Ciências de acordo com as necessidades do conteúdo estudado.
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Senhor,
Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.
Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,
Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.
Onde houver Discórdia, que eu leve a União.
Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.
Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.
Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.
Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.
Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!
Ó Mestre,
fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando, que se recebe.
Perdoando, que se é perdoado e
é morrendo, que se vive para a vida eterna!

Amém

CONCLUSÃO

Com estudo e cumprimento deste Manual, pretendemos agilizar 
as resoluções das situações rotineiras e viabilizar uma educação 
mais consciente, eficaz, autônoma e responsável.

Com carinho e dedicação,

Direção e Equipe Pedagógica.
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