


APRESENTAÇÃO

No ano de 1936 o Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição 

iniciou sua história em Videira, com a chegada de cinco Irmãs 

Salvatorianas, vindas da Alemanha. Em 1937, elas iniciaram as 

atividades educacionais com 63 educandos do curso primário, 

funcionando na casa da família Kroeff. A pedra fundamental do 

atual colégio foi lançada no dia 15 de maio de 1949. 

No decorrer dos anos, foram implementados diversos cursos, 

contribuindo na formação educacional do povo videirense. 

Inclusive, com a locação das dependências, instaurou-se o ensino 

universitário no município. 

Com mais de 80 anos dedicados à educação, o colégio orgulha-se 

em manter a confiança da sociedade em seu trabalho, com Berçário, 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de 

oferecer um serviço diferenciado no período contraturno. Sua 

missão é mediar a construção do conhecimento, desenvolvendo 

o potencial humano para a promoção da vida. Prima por preparar 

seus educandos para enfrentar a complexidade do mundo 

moderno e exercer sua cidadania, comprometidos com o sucesso 

pessoal, baseado nos princípios éticos, morais e cristãos.

Almejamos que este manual do mediado nos auxilie a construir 

uma parceria sólida no processo educativo. 



Missão
Mediar a construção do conhecimento, desenvolvendo o potencial 

humano para a promoção da vida.

Visão
Ser referência em educação salvatoriana de excelência.

Valores
Identidade Salvatoriana: vivência do Carisma, Espiritualidade e 

Missão Salvatorianos, herança dos fundadores.

Solidariedade: desenvolvimento da cultura da solidariedade a 

exemplo de Jesus, o Salvador

Vida: o centro da nossa missão é a pessoa a ser salva, que supõe a 

valorização e defesa da vida em todas as suas dimensões e formas 

de expressão.

 

Amor: vivência do amor inclusivo, marca por excelência da Família 

Salvatoriana.

 

Justiça:  compromisso e criatividade para que todos possam viver 

dignamente.

 

Conhecimento: formação integral da pessoa, construção do 

conhecimento crítico, participação ativa na transformação da 

realidade.

Sustentabilidade: missão sustentável por ser pautada no 

cuidado com a vida e o futuro do planeta.
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Legenda: Feriado

01. Calendário



02. Horários 

Início e término das aulas diariamente 
Período da manhã - 7h20 às 11h45 | Período da tarde - 13h10 às 17h35 

 

2.1. O portão da Educação Infantil e Ensino Fundamental I será fechado às 13h20. 

Após esse horário os estudantes/mediados serão encaminhados até a sala de aula por 

um responsável do Colégio.

No final da tarde a abertura do portão será às 17h20. Caso precise buscar seu filho 

antes do horário, favor aguardar na portaria.

Ensino Médio – turno inverso 
1ª Série:
Aulas: terça-feira - 13h10 às 17h35

Provas: segunda-feira - 13h10 às 15h40

2ª Série:
Aulas: quinta-feira - 13h10 às 17h35

Provas: segunda-feira - 13h10 às 15h40

3ª Série:
Aulas: terça-feira e quinta-feira - 13h10 às 17h35

Provas: segunda-feira - 13h10 às 15h40

OBS.: As provas trimestrais serão aplicadas na segundas e quartas-feiras, no 

período vespertino das 13h10 às 15h40, conforme calendário de provas.

Contraturno 
Matutino:
2h dia – 11h às 13h

4h dia – 9h às 13h

6h dia – 7h às 13h

Vespertino: 
2h dia – 11h45 às 13h45

4h dia – 11h45 às 15h45

6h dia – 11h45 às 17h45

Turno Complementar
1h10 dia – 17h35 às 18h45
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03. Diferenciais 
 
Proposta pedagógica
A Proposta Pedagógica tem Jesus Salvador como modelo inspirador. Concretiza-se por 

meio da aplicação dos princípios da Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural 

(TMCE) e da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM). Seu foco principal é o 

processo de mediação, por meio do qual o estudante desenvolve um conjunto de 

habilidades e competências que o fazem ampliar seu repertório de estratégias para a 

resolução das mais diferentes situações em sua vida.

Identidade Salvatoriana – Valores 
A filosofia e os valores salvatorianos primam pela formação e desenvolvimento integral 

e oportunizam aos educandos/mediados o cultivo da espiritualidade e dos valores 

fundamentais. 

Profissionais qualificados
O perfil dos profissionais e a postura ética, aliados à competência técnica, são os 

diferenciais no cuidar e educar de forma significativa. 

Infraestrutura
Espaços amplos e de qualidade possibilitam a expansão das habilidades e competências. 

Uma estrutura que facilita a implementação de múltiplas estratégias para o processo 

ensino-aprendizagem. 

Escola em Pastoral
A Pastoral Escolar dinamiza iniciativas tendo em vista o desenvolvimento integral. 

Proporciona conhecimentos formativos que auxiliam o ser humano na compreensão 

de suas relações consigo, com o outro, com o universo e com o Transcendente, em 

vista de um ser ético e transformador. Incentivamos todos os educandos/mediados a 

cultivarem sua religiosidade e a respeitarem a diversidade religiosa. 

Atividades Extracurriculares
Cientes de que educação se faz muito além da sala de aula, a instituição disponibiliza 

horários para atividades extraclasse. 
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Sala de Inovação (Positivo Tecnologia Educacional)
Espaço desenvolvido, pensando nas principais tendências educacionais e no 

desenvolvimento das habilidades necessárias para o sucesso do estudante no século 

XXI. É o ambiente perfeito para que todos os educandos/mediados desenvolvam 

projetos inovadores e estimulantes. 

o Pense Matemática: Mais que ajudar a desenvolver capacidades cognitivas e 

facilitar a resolução de problemas do dia a dia, o ambiente é propício para incentivar o 

pensamento matemático, fator de sucesso para o futuro dos estudantes.

o Vc Maker: Incentiva a Cultura Maker, em que o estudante/mediado é estimulado 

a realizar projetos, buscar soluções, inventar, criar e a colocar a mão na massa, em 

projetos interdisciplinares, que despertam o aprendizado constante.  

o Robótica: Incentiva a realização de atividades de robótica e programação, que 

ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, analítico e crítico nos estudantes/mediados 

e contribuem para a formação de estudantes questionadores que pensam sobre a 

tecnologia.

04. Contraturno e Turno Complementar 

O Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição, atento aos avanços nas concepções 

da educação no contexto nacional e à realidade em que está inserido, oferece para a 

comunidade de Videira e região a proposta de educação no período do Contraturno 

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

Inspirados no legado histórico e filosófico da instituição Salvatoriana e nos conceitos 

pedagógicos contemporâneos, oferecemos formação aos educandos/mediados, por 

meio de projetos multidisciplinares, rodas de conversa e oficinas, a fim de exercitar 

a convivência harmoniosa com o diferente, a participação, a espiritualidade e a 

solidariedade.

O atendimento aos educandos/mediados será configurado de modo a atender 

diferentes expectativas e necessidades da comunidade.  

As atividades planejadas para o período Contraturno são apresentadas no formato 

de oficinas de aprendizagem em que a criança, por meio de brincadeiras e temas 

específicos, é levada ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e sócio-afetivas.

Atende estudantes da Educação Infantil do Nível 0 (4 meses) ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I (10 anos).

Além do contraturno no período matutino, oferecemos o contraturno no período 

vespertino de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. 

8



05. Berçário
O berçário proporciona, em sua ação de cuidar e educar bebês, um trabalho pedagógico 

diferenciado, entrelaçado de aprendizagens com significado e dinamismo. Sempre 

respeitando a criança como um sujeito social de direitos. 

06. Estrutura física 
O Colégio conta com uma área construída de 7.270,17 m², com salas de aula equipadas 

com recursos tecnológicos que auxiliam o professor/mediador a dinamizar suas 

aulas, além de todo apoio pedagógico necessário. Para dar excelência ao processo 

educativo, dispomos de sala de inovação, laboratórios de informática e de física, 

química e biologia. A biblioteca dispõe de computadores para uso dos educandos/

mediados e um rico acervo de livros. Os auditórios servem para o desenvolvimento de 

atividades extraclasse, como teatro e dança. Para momento de convivência e atividades 

esportivas, há quadra externa, ginásio, pista de atletismo, pátio coberto e bosque. A 

Educação Infantil possui um espaço próprio, amplo, adequado e seguro, parque infantil, 

parque infantil coberto para as turmas dos Níveis 0, I e II e refeitório. O berçário dispõe 

de ambiente privativo e com instalações apropriadas para bem cuidar dos bebês. 

  

07. Aluguel de espaço
O Colégio dispõe de diversos espaços para aluguel para a comunidade. Salas de aula, 

auditórios. Interessados em utilizar os espaços da escola para atividades (palestras, 

formações, cursos, eventos, atividades culturais e artísticas) devem entrar em contato 

pelo fone (49) 3566 9300. 

O ginásio de esportes também é locado para a comunidade no período noturno. 

08. Atividades pedagógicas em destaque
• Projeto Páscoa Solidária – Objetiva desenvolver a vivência de valores como a 

solidariedade, a fraternidade e a espiritualidade, além de formar cidadãos conscientes, 

críticos e participativos nas atividades festivas religiosas e formativas. (Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I)

• Campanha da Fraternidade 2020 – Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”. 

A Campanha da Fraternidade é um conjunto de esforços para a promoção e discussão 

sobre a responsabilidade social na busca do bem comum. O tema escolhido para a 

campanha da fraternidade, visa analisar a importância das relações humanas e dos laços 

afetivos no seio familiar, nas comunidades para o combate à perda da vida. O presente 

projeto será desenvolvido de fevereiro a novembro, de acordo com a faixa etária de 

cada turma. 
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• Projeto Leitura – Projeto que visa a oportunizar o acesso aos diversos tipos 

de leitura na escola, buscando efetivar, enquanto processo a leitura, a escrita, a 

compreensão e a reflexão

• Família-Escola – Neste projeto estão todos os eventos que fomentem a 

parceria entre família e escola, respeitando os diferentes arranjos familiares. 

• Grupos de Estudo – Com objetivo de melhorar o aproveitamento dos 

conteúdos ministrados em sala de aula, o colégio incentiva os educandos/mediados do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio a formarem grupos de estudos na biblioteca do 

colégio, promovendo a troca de conhecimento, aprofundamento do conteúdo e estudo 

em grupo. 

• Projeto Vida – A Vida é um dom que precisa ser cultivado, valorizado, 

respeitado e promovido.  A educação Salvatoriana é norteada por seis grandes 

Valores: Vida, amor, Justiça, Solidariedade, Conhecimento, Sustentabilidade e 

Identidade Salvatoriana. O Colégio elegeu o Valor Vida, sob todas as suas formas de 

expressão, para direcionar seu trabalho pedagógico-pastoral, durante o ano de 2020.  

 

09. Avaliação 
A avaliação é trimestral. É um dos elementos da organização do trabalho pedagógico e 

assume a dimensão formativa. Desenvolve-se num processo contínuo e interpretativo 

que procura tornar o estudante protagonista da sua aprendizagem. Permite 

retomar e redimensionar o processo educativo face às propostas educacionais. 

Nesse sentido, a avaliação é constante e de acordo com os objetivos de ordem qualitativa, 

que preponderam sobre os aspectos quantitativos. Isso visa ao desenvolvimento de 

habilidades e competências. São observados:

• Aspectos Cognitivos (aprender a conhecer)

• Aspectos Produtivos (aprender a fazer)

• Aspectos Pessoais (aprender a ser)

• Aspectos Sociais (aprender a conviver)

• Aspectos Espirituais (aprender a crer)
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Os educandos/mediados do Ensino Médio e do Ensino Fundamental II realizam 

simulados cujos resultados são acrescidos à composição das avaliações cotidianas. 

Os educandos/mediados do 5º ano participam do TECO (Testando Conhecimento). 

Uma avaliação realizada pela Rede Salvatoriana com objetivo de aprofundar e unificar 

os conteúdos.

Para a Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental, a avaliação é organizada em 

forma de parecer descritivo. 

 

10. Provas atrasadas 
Os educandos/mediados do Ensino Fundamental II e Ensino Médio que necessitarem 

realizar provas atrasadas devem fazer solicitação de segunda chamada na secretaria 

escolar (no máximo 7 dias após a prova). Provas atrasadas sem atestados terão custo. 

11. Entrega de boletins
Na Educação Infantil, a entrega do parecer descritivo será semestral. No Ensino 

Fundamental e Ensino Médio será trimestral. A entrega de boletins é uma forma de 

acompanhamento do desempenho do educando/mediado e pode ser necessário o 

encontro entre pais, professores/mediadores e coordenação para avaliar o processo 

ensino-aprendizagem, tendo em vista a efetivação de estratégias mais assertivas na 

condução do processo educativo.  Com os educandos/mediados do Fundamental I, II e 

Médio, quando necessário, será realizada uma conversa pessoal com os pais.

12. Material Didático 
O Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição é conveniado ao Sistema Positivo de 

Ensino. Uma sólida proposta pedagógica com soluções educacionais integradas. 

O Positivo oferece soluções educacionais para toda comunidade escolar, aliando 

inovação tecnológica e respeito às potencialidades individuais. Cada educando/

mediado terá uma senha de acesso do Portal Positivo On. Esse acesso permite ao 

educando/mediado realizar diversas atividades e aprofundar os seus estudos em casa.  

 

13. Tecnologia Educacional
O Colégio possui uma infraestrutura de tecnologia que possibilita aos educadores/

mediadores inovarem em suas formas de ensino-aprendizagem. Toda a escola possui 

acesso wireless. Em todas as salas de aula dispomos de acesso à internet com computador 

e projetor disponível para o uso do professor/mediador. Ainda, ressaltamos a qualidade 

do laboratório de informática que serve de suporte para os professores/mediadores 

realizarem avaliações online, atividades de pesquisa e aprofundamento dos estudos. 

Dispomos também de tablets que podem ser utilizados em salas de aula, auxiliando os 

educadores/mediadores no processo ensino-aprendizagem.
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14. Permanência de pais nos espaços internos do colégio
Visando à segurança dos educandos/mediados e ao melhor desenvolvimento das 

atividades pedagógicas, não será permitida a permanência dos pais ou responsáveis nos 

corredores, salas de aula e pátio do colégio nos horários de entrada e no transcorrer 

das aulas. 

No âmbito escolar, é proibido pais e familiares abordarem outras crianças que não os 

próprios filhos para chamar a atenção ou resolver conflitos de qualquer natureza. Todo 

encaminhamento deve ser feito via coordenação pedagógica e/ou direção. 

15. Permanência de educandos/mediados no ambiente do 
colégio
Por motivos de segurança, permitiremos somente a presença de educandos/mediados 

que estejam em atividades acadêmicas ou esportivas nas dependências da Instituição, 

sempre uniformizados. 

16. Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório para todos os educandos/mediados. Ele é prático, 

econômico, inibe consumismo, minimiza vaidade, diminui risco de bullying, equilibra 

diferenças sociais e dá segurança. Aconselhamos aos pais que marquem as peças com o 

nome do educando/mediado.

O colégio estabelece os seguintes parceiros, exclusivos, na distribuição dos uniformes:

• UNIVEST: (49) 3533-2805

• HARMONIZE: (49) 3566-7093

Não é permitido o uso de boné durante as aulas. Somente será permitido o seu uso 

durante o recreio e em atividades ao ar livre. 

17. Escola de Inglês – TOP ENGLISH
O Colégio, buscando contribuir com a formação integral e diferenciada dos educandos/

mediados, proporciona, por meio de parceria, o ensino da língua inglesa aos educandos/

mediados que desejarem. A escola de Inglês TOP ENGLISH oferta aos educandos/

mediados oportunidade de aprofundamento dos estudos de Inglês. 

A TOP ENGLISH adota o material desenvolvido pela editora Oxford que possui mais 

de 500 anos de história. Possui material desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 

bem como livros infantis, livros de ficção e os mundialmente conhecidos dicionários 

Oxford.
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A editora Oxford acredita que a educação muda a vida das pessoas para melhor, por isso 

trabalha na certeza de que todos os dias é possível fazer a diferença para educandos/

mediados e professores/mediadores que utilizam seu material. A TOP ENGLISH se 

orgulha em proporcionar este material 100% atual e eficiente desenvolvido por esta 

Universidade de tamanho prestígio.

Nomes conhecidos mundialmente estudaram em Oxford, como Bill Clinton, Tony Blair, 

C. S. Lewis (autor de As Crônicas de Nárnia), J. R. R. Tolkien (autor de O Senhor dos 

Anéis) e Lewis Carroll (autor de Alice no País das Maravilhas). Um de seus colleges, 

o Christchurch, foi escolhido como cenário para gravações do filme Harry Potter que 

chamou muito a atenção da criançada.

Os horários, mensalidades e material didático são gerenciados diretamente com a TOP 

ENGLISH.

Diferenciais ofertados a partir da parceria Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição 

e TOP ENGLISH:

• Aulas práticas que promovem experiências de aprendizagens em diferentes 

espaços. (laboratório de culinária, bosque, horta, ...)

• Portal interativo para utilização do educando/mediado e da família.

• Material didático de educação bilíngue reconhecido internacionalmente. 

• Acompanhamento e exercícios online.

• Espaço seguro.

• Comodidade para os pais, evitando deslocamentos.  

 

MAIS INFORMAÇÕES – TOP ENGLISH 

Telefone - (49) 3566-9300

WhatsApp - (47) 9.9688-9535

E-mail - topenglishidiomas@hotmail.com

Facebook - facebook.com/topenglishvideira 

 

18. Seguro educacional 
Os estudantes/mediados têm direito a seguro educacional.

19. Uso do celular em sala de aula
O uso do celular em sala de aula é expressamente proibido. O celular retirado pelo 

professor/mediador será entregue à Orientação Educacional. O aparelho será 

devolvido somente aos pais.
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20. Comemoração de aniversário nas dependências do 
colégio para mediados da Educação Infantil
O agendamento deve ser feito com a Coordenação Pedagógica. A data disponibilizada 

para comemoração é o último dia letivo de cada mês, sendo que, se houver mais que 

um aniversariante da turma no mês, os pais que desejarem comemorar o aniversário 

no colégio deverão combinar detalhes entre si. Não serão permitidos decoração e 

presentes. O lanche a ser trazido deve basear-se em uma refeição saudável. 

OBS.: 1) Comemorações no colégio a partir do Nível III;

 2) A Coordenação Pedagógica informará o local que será disponibilizado 

para esse fim.

21. Anuidade  

A condição básica de pagamento da anuidade para todos os cursos é de antecipar, no 

ato da matrícula, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) relativo a valor parcial da 1ª 

parcela da mensalidade. 

A anuidade escolar é composta por doze (12) parcelas mensais, cujo pagamento deve 

ser realizado de janeiro a dezembro.

Os boletos estarão disponíveis no site:  redesalvatoriana.org.br/imaculada – Gestão 

Educacional. O vencimento das parcelas está previsto para o dia 10 de cada mês. Os 

pagamentos deverão ser efetuados nas agências bancárias, postos de atendimento ou 

via internet. 

22. Documentos para Matrículas 
Documentos do estudante/mediado:

• Cópia do RG;

• Cópia do CPF;

• Cópia da Certidão de Nascimento;

• Número do Cartão Nacional de Saúde (SUS)

• Comprovante de escolaridade da série atual/atestado de frequência;

• Histórico parcial ou de conclusão;

• Cópia da Carteira de Vacinação;

• Atestado médico que comprove boas condições para prática de esportes;

• Carta de quitação de débitos da escola anterior.

Documentos dos pais ou responsáveis*:

• Cópia do RG;

• Cópia do CPF;

• Nº PIS ou do NIT;

• Comprovante de residência atualizado.

* Em caso de pais separados, apresentar cópia do documento de guarda judicial.
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23. Idades para ingresso 
a. Educação Infantil

Nível 0 – 4 meses

Nível I – 1 ano 

Nível II – 2 anos 

Nível III – 3 anos

Nível IV – 4 anos 

Nível V – 5 anos

b. Ensino Fundamental I

1º Ano - 6 anos (conforme legislação vigente)  

24. Orientações válidas para todos os educandos/mediados
a. O atraso no início do período impossibilitará o educando/mediado de assistir à 

primeira aula (a partir do 5º ano).

b. O uniforme é obrigatório para todos os educandos/mediados. Recomendamos que 

os pais marquem as peças com o nome do filho(a). 

c. O educando/mediado somente poderá ausentar-se do período letivo mediante 

autorização formal dos pais. Na saída deve apresentar a autorização escrita para 

coordenação pedagógica. 

d. Os pais que forem convocados pela coordenadora pedagógica ou orientadora 

pedagógica deverão atender ao chamado. 

e. Trabalhos, tarefas e atividades deverão ser entregues conforme prazos estabelecidos 

pelo professor. 

f. Manifestações de namoro não serão permitidas nas dependências do colégio. 

g. É vedado aos estudantes/mediados consumir gomas de mascar nas dependências da 

unidade escolar. 

h. Todo educando/mediado, independente de crença religiosa, deve respeitar as 

celebrações e eventos organizados pela escola. 

i. Seriedade e responsabilidade nos estudos.

j. Respeito às normas e aos regulamentos estabelecidos pela unidade escolar.

k. Zelo pelo patrimônio do colégio, responsabilizando-se pelos danos causados.

l. Adequado comportamento social, comprometendo-se sempre com a elevação do 

conceito do colégio.

m. Assiduidade e pontualidade nas atividades escolares.

15



25. Comunicação família e escola
A escola possui um diário on-line, via Gestão Educacional, com a finalidade de informar 

aos pais e/ou responsáveis sobre a atuação do educando/mediado no colégio. Pelo 

diário é possível acompanhar as faltas, presenças, conteúdo de aula, comunicações de 

sala, notas, mensagens e comunicados. 

Possui também o aplicativo Rede Salvatoriana que substituirá bilhetes e agendas 

(exceto agenda de rotina da Educação Infantil – Níveis 0 a II). Além dos avisos 

direcionados e comunicações diversas da instituição, nele também conseguimos ver o 

calendário de eventos e efetivar matrícula.

Após o período de implementação e adaptação, outras funcionalidades estarão 

disponíveis.

O aplicativo está disponível nas lojas dos sistemas operacionais Android e iOS (iPhone).  

Para acessar não é necessário login ou senha, basta utilizar um smartphone que utilize a 

mesma linha telefônica que consta no cadastro de responsáveis do estudante/mediado. 

OBS.: O número de telefone celular dos pais e/ou responsáveis precisa estar 

atualizado junto ao cadastro do estudante/mediado. Os dados poderão ser 

atualizados na secretaria do colégio.

Para baixar:

1) Localize o ícone da loja de Aplicativos

2) Procure por “Rede Salvatoriana”

3) Clique enviar SMS de validação e confirme

4) Clique em instalar

Para saber mais sobre as funcionalidades e tirar dúvidas, acesse Multimídia => App 

Rede Salvatoriana no site do colégio (redesalvatoriana.org.br/imaculada).

A direção da unidade está aberta a receber feedback sobre os processos em andamento 

na escola. Pedimos aos pais que agendem horários para um diálogo e/ou encaminhem 

sugestões e/ou considerações pelo e-mail anelisa.mantoani@redesalvatoriana.org.br.

O trabalho da assessoria de relacionamento e comunicação visa a 

compartilhar com os educandos/mediados, educadores/mediadores e 

comunidade as boas práticas e novidades realizadas no colégio, por meio 

de notícias, fotos, vídeos e comunicados no site, Facebook e Instagram.  

Site: redesalvatoriana.org.br/imaculada

Facebook: facebook.com/colegioimaculadavda

Instagram: @csimaculada

Fone: (49) 3566-9300

16

https://redesalvatoriana.org.br/imaculada
mailto:anelisa.mantoani%40redesalvatoriana.org.br?subject=
https://redesalvatoriana.org.br/imaculada
https://facebook.com/colegioimaculadavda
https://www.instagram.com/csimaculada


26. Hábitos de estudo
Para que possamos ter desempenho educacional de excelência, necessitamos 

de parceria da família, do educando/mediado e do professor/mediador. A seguir, 

especificamos algumas dicas para que educandos/mediados e pais possam organizar 

rotinas de estudo.

a. Como estudar na escola

 a. Empenhe-se nos exercícios práticos.

 b. Anote as explicações do professor/mediador em seu caderno.

 c. Participe dos debates.

 d. Faça perguntas. 

 e. Tenha todos os materiais necessários em mãos. 

 f. Escute e respeite a opinião dos colegas. 

 g. Participe de grupos de estudos.

 h. Participe de atividades que ampliem seu repertório de

           competências e  habilidades. 

 i. Desafie-se diariamente a ter melhor desempenho. 

b. Como estudar em casa

 a. Organize um ambiente para o estudo.

 b. Escolha um lugar sossegado. 

 c. Dedique-se a resolver as tarefas de casa. 

 d. Revise as matérias. 

 e. Leia e pesquise sobre os assuntos trabalhados em sala. 

 f. Identifique as matérias em que você precisa de maior dedicação.

 g. Estude pelo menos duas horas diárias.

 h. Organize o material de estudo antes de começar. 

 i. Cuide para não se distrair com celular e redes sociais durante o estudo. 

 j. Organize momentos de encontros de estudos coletivos na biblioteca. 

c. Organize seus estudos

 a. Construa esquemas.

 b. Sublinhe ideias centrais. 

 c. Pesquise em outros materiais, não fique apenas 

           com o conteúdo da    apostila. 

 d. Faça desenhos que ilustrem as ideias. 

 e. Relacione os dados aprendidos em uma matéria com o que foi

           aprendido em outras. 

 f. Aplique na prática os conhecimentos e habilidades adquiridas. 

 g. Leia livros, revistas, jornais. 

 h. Não deixe para estudar apenas um dia antes da prova. 
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d. Nas avaliações 

 a. Leia atentamente todas as questões.

 b. Responda primeiro as questões mais fáceis. 

 c. Pense antes de escrever para que sua resposta seja clara,

           objetiva e bem redigida. 

 d. Aproveite todo o tempo. 

 e. Releia a avaliação antes de entregar.

27. Transporte escolar
Para facilitar a organização dos pais, seguem abaixo os contatos de fornecedores 

do transporte escolar. Cada família tem total liberdade de escolha deste importante 

serviço.  Pedimos aos pais/responsáveis que acompanhem a qualidade e segurança dos 

fornecedores. 

Trans Junior - (49) 9.9995-1723 | 3566-5221 

Transportes Zuca - (49) 9.9136-4060 | 3566-3209

Trans Platzer – (49) 9.9911-3149 | 9.9945-9220 

Tangará Rodentur – (49) 9.995-2601 (Tangará)

Transporte José – (49) 9.9803-3809 (Rio das Pedras, X de Novembro e Bela Vista)

Alletur (Sérgio) – (49) 9.9104-6483 | 9.9992-3422 (Tangará)

Rafa Transportes – (49) 9.9998-1196 | 9.9173-9237 (Rio das Antas)

Trans Emveiler – (49) 9.9936-1931 | 3566-7069

Trans Ariotti – (49) 3566-1422 | 9.9963-7314 | 9.9168-2409

Robson Richardi Transporte Escolar – (49) 9.9153-5358

TransPaz – (49) 9.9976-1750 | 9.9935-7292

KikoTur – (49) 9.9167-4741 | 3566-6392
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