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“Quando Deus quer uma obra, os obstáculos são meios”. 
                                 Padre Júlio Chevalier 

 

 

Promover uma educação fundamentada em valores cristãos, contribuindo para a 

formação da pessoa humana que atue na sociedade de forma, justa e compassiva, criativa e 

empreendedora. 

 

 Ser uma escola plenamente reconhecida como referência acadêmica e evangelizadora 

com compromisso social, ético, sustentável e tecnológico visando à formação integral do aluno. 

 

 

Tornar-se uma instituição reconhecida pela sociedade, através da excelência em seus 

serviços e atendimentos educacionais. 

 
 

- A exemplo de Maria, ser no mundo o Coração de Deus;  
- Visão cristã em todo processo educativo;  
- Educação solidária que passe pelo coração;  
- Compromisso com os necessitados; 
- Valorização da vida e da biodiversidade;  
- Atitude ética e valorização das relações interpessoais;   
-    Respeito à diversidade;  
- Interação escola-família-comunidade; 
- Práxis pedagógica para a construção da autonomia;  
- Qualificação e competência profissional; 
- Tecnologia a serviço da humanização. 
 

 

 
Prezados Pais e Responsáveis, 
Família e escola, duas instituições responsáveis pelo desenvolvimento do indivíduo. 
O primeiro contato socioafetivo do indivíduo é com a família. É ela quem influencia o 

comportamento, a ética, a moral, os valores e as emoções da criança  
A escola é o segundo ambiente mais importante. Porém, devemos refletir que, 

transmitir conhecimento é despertar a curiosidade, é incentivar a busca pelo novo e formar 
cidadãos e este processo vai além dos muros da escola. O aluno faz parte de um todo. 
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Não pode haver na relação dessas duas instituições a transferência de 
responsabilidades. 
    Acreditamos que promover a integração na relação entre família e escola é o caminho 
para alcançarmos o nosso maior objetivo, que é um futuro melhor para nossos alunos e, 
consequentemente, para nossa sociedade. 
          Esperemos que nosso relacionamento seja duradouro e produtivo, a fim de que 
possamos oferecer as melhores condições para o pleno desenvolvimento de nossas crianças. 

Estaremos sempre à disposição para esclarecer suas dúvidas, orientar e atuar em 
parceria. 

Bom ano a todos! 
Equipe Pedagógica 
 

1.  FILOSOFIA 
 

   O Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é dirigido pelas Irmãs Filhas de Nossa 
Senhora do Sagrado Coração; é um colégio de caráter confessional, católico, com uma proposta 
baseada nos princípios de uma educação Evangélico-libertadora, cuja filosofia busca: 
 

1. Imprimir visão cristã em todo o processo educativo; 
2. Habilitar o jovem a uma perfeita vida social e comunitária, com visão objetiva e senso crítico 
da realidade de maneira a atingir sua autêntica liberdade; 
3. Capacitar o educando para uma aquisição de valores humanos e cristãos; 
4. Orientá-lo para o testemunho de doação de serviço como proposta à vocação cristã, 
levando-o a ser força atuante na construção de um mundo mais humano e mais justo; 
5. Desenvolver suas potencialidades físicas, morais, intelectuais e espirituais, de maneira a 
atingir sua autêntica liberdade. 
 

2. EQUIPE PEDAGOGICA 

Educação Infantil e Perpétuo Plus 

- Kátia Elizabeth Vieira 
Jorge         

Coordenadora 
Pedagógica 

katia@perpetuosocorro.com.br 

- Orientadora: Adriana 
Magalhães  

Orientadora Educacional adriana@perpetuosocorro.com.br 

Professores e Turmas 

Maternal I A Gleiciane Manhã 

Maternal I C Ketulin Tarde 

Maternal I D Jéssica Tarde 

Maternal II A Calígean Manhã 

Maternal II C Viviane Tarde 

Jardim I A Anne Manhã 

Jardim I B Dalila Manhã 

Jardim I C Gabriela Tarde 

Jardim II A Isabella Manhã 

Jardim II B Tatiana Manhã 

Jardim II C 
 

Amanda Tarde 
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3. HORÁRIOS 
 

  Pela importância da pontualidade para o bom andamento de todo o processo educativo e 
em especial pelo rendimento pessoal de nossos alunos e com a finalidade de ajudar a disciplina. 
 

Curso Turno Matutino Turno Vespertino 

 Entrada Saída Entrada Saída 

Ed. Infantil  7h20 11h50 13h30 18h 

Perpétuo Plus 12h 18h   

Perpétuo Plus Semi Integral 12h 15h   

 

 

4. ENTRADA E SAÍDA 
 

  Somente e durante o período de adaptação, os pais ou responsáveis levarão a criança 
somente até a porta da sala de aula no horário de entrada. Após esse período, a entrada e saída 
dos alunos será na Sala de Letrinhas. 
  Os alunos são recebidos pelas auxiliares e/ou professoras e depois da acolhida 
encaminhados para a sala de aula. 
  Na hora da saída, as professoras encaminharão as crianças até a Sala de Letrinhas, elas 
ficarão com as auxiliares e lá serão liberadas conforme a chegada dos pais ou responsáveis. 
  Sugerimos que os pais conversem com os filhos para que se mantenham tranquilos nesse 
espaço, pois existe a possibilidade de atraso comum ao trânsito.  
  Caso haja qualquer alteração inesperada na rotina de saída do aluno, pedimos a gentileza 
de que a coordenação / orientação / professora sejam notificadas o mais breve possível nos e-
mails: katia@perpetuosocorro.com.br / adriana@perpetuosocorro.com.br. 
 
 
 

Perpétuo Plus 

Maternal  I e II Luana Portela  

Jard. I, II e 1º ano Kamila  

2º ao 5º ano Luana Thamiris e Célia 
Gotschall 

 

Professores Aulas Extra 

 Kaio de Oliveira – Musicalização. 

 Raphaella – Educação Física / Parque Aquático. 

 Adrielly – Inglês. 

 Informática – Matutino (Jéssica) / Vespertino (Gleiciane). 

 Laboratório – Matutino (Jéssica) / Vespertino (Andreza). 

 Ensino Religioso – Matutino (Jéssica) / Vespertino (Tatiana). 

mailto:katia@perpetuosocorro.com.br
mailto:adriana@perpetuosocorro.com.br


5 
 

5. CONTROLE DE SAÍDA 
 

Os alunos serão liberados na hora da saída apenas aos responsáveis e pessoas autorizadas 

na ficha do(a) aluno(a), as quais deverão portar o documento de identificação. 

Comunicamos que as pessoas autorizadas apenas poderão retirar a criança no horário de 

saída. Caso o aluno seja retirado mais cedo, é necessário que o responsável envie um bilhete 

na agenda (mesmo com pessoas autorizadas) ou e-mail.  

Os alunos não serão liberados por telefone! 

 

 

6. COMUNICAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA 
 

O instrumento utilizado para a comunicação entre família e escola é a agenda do Colégio, 

de uso obrigatório para todos os alunos, e deve estar diariamente na mochila do aluno. 

Será utilizada para registrar recados, combinados, circulares, lições de casa, datas 

importantes, dentre outros, portanto os pais devem verificar e vistar a agenda todos os dias. 

Os comunicados dos pais aos professores também devem ser feitos via agenda. Pedimos, 

por gentileza, que não solicitem atenção dos professores para pedir ou passar informações 

nos horários de entrada e saída dos alunos. Desse modo, os professores estarão disponíveis 

para atender às turmas adequadamente. 

À coordenação é possível enviar um e-mail katia@perpetuosocorro.com.br ou entrar em 

contato pelo telefone: 61 3248-0043. 

A comunicação sobre eventos, saídas pedagógicas e demais atividades do Colégio 

acontecerá via agenda. No site, também poderão ser encontradas essas informações. 

Às professoras não será permitida a divulgação de seu telefone pessoal. 

 

7. PROJETOS 
 

 Hora do Conto 

 Hora Cívica 

 História do Mês 

 Cozinha Experimental 

 Horta 

 Festa Junina 

 Dia das Mães e Coroação de Nossa Senhora 

 Festa da Família e Dia dos Pais  

 Dia dos Avós 

 Acontonamento (Jardim II) 

 Feira Cultural 

 Dia das Crianças 

 Escritor do Futuro  

 Festa de Encerramento 

mailto:katia@perpetuosocorro.com.br
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8. PORTAL WEB 
 

Os responsáveis poderão visualizar atividades, notas e vídeos que serão trabalhados 

através do nosso Site, Facebook e Instagram: colégio.perpetuo.1 

Basta acessar o site do colégio: www.perpetuosocorro.com.br 

 

9. ESCOLA ABERTA 
 

 As reuniões de pais serão realizadas trimestralmente em dias e horários que serão 

previamente comunicados na agenda; 

 Reuniões individuais poderão ser agendadas com a coordenação ou professora, tanto 

pela escola, quanto pelos pais. 

 

10. HORÁRIOS PARA ATENDIMENTO 
 

Coordenação: Segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 ou das 14h30 às 17h. 

SOE: Serviço de Orientação Pedagógica. 

Professoras: Segunda à sexta-feira nas aulas vagas das professoras. (ver horário na agenda 

da criança). 

Observação: 

As aulas vagas das professoras regentes ocorrem quando os professores específicos (Inglês, 

Educação Física, Música, Laboratório, Parque Aquático, e Ensino Religioso) assumem a sala de 

aula. 

 

11. LANCHE 
 

As crianças da Educação Infantil têm um horário para comer e outro para brincar; 

A auxiliar/professora orienta a higiene antes e após o lanche; 

Enviar sempre uma toalhinha com nome para o lanche ou guardanapo descartável; 

Não proibimos salgadinhos e refrigerantes, porém, sugerimos que os pais propiciem às 

crianças uma alimentação mais saudável, enviando diariamente frutas. 

 

12. UNIFORME 
 

É obrigatório o uso do uniforme completo a todos os alunos; 

O uniforme da Educação Infantil é camiseta, calça ou bermuda, casaco (padronizados), 

meia e tênis. 

Parque Aquático: maiô/ sunquíni ou sunga, roupão e touca com a logomarca do Colégio 

(chinelo-deverá ser utilizado apenas nos dias do Parque Aquático);   

Jaleco branco com o logotipo do Colégio (aula de laboratório) é obrigatório o uso para as 

turmas de Jardim I e II. 
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Uniforme levado por engano para casa, favor devolver no outro dia; 

É importante o uso de tênis para que o aluno possa desenvolver as atividades diárias com 

conforto e segurança; 

Não é permitido o uso de sandálias, tamancos, botas, papetes ou Crocs. 

 

13. GERAIS 
 

Os objetos pessoais devem vir identificados com o nome da criança. 

A escola não se responsabiliza por danos ou perdas de objetos de valor como: (joias, 

relógio, brinquedos de valor, celular, etc). 

Na escola são trabalhadas músicas infantis, folclóricas, clássicas e educativas. 

A escola tem como o critério a utilização restrita de filmes. São projetadas apenas aqueles 

relacionados aos projetos. Assim, sugerimos evitar o envio sem prévia avaliação. 

Os objetos não identificados e não procurados serão expostos a cada Escola Aberta, e ao 

final do ano, são doados a uma instituição beneficente. 

Nas sextas-feiras, o estudante pode trazer um brinquedo. Pedimos aos pais que não 

enviem brinquedos caros, fáceis de quebrar e pequenos que possam ser ingeridos. 

Pequenos objetos de prender os cabelos não devem ser utilizados nas crianças por medida 

de segurança. 

Não permitimos o uso de aparelhos celular. Caso o(a) aluno(a) traga este será recolhido e 

o responsável deverá retirá-lo junto ao SOE. 

Solicitamos que armas de brinquedos e similares não sejam enviadas para o Colégio. 

 

14. REMÉDIOS 
 

O material escolar deve ser entregue na data prevista (29/01/2019) do calendário anual 

que está neste informativo e identificado com o nome, turno da criança. 

A agenda será entregue no primeiro dia de aula. 

Os alunos do Perpétuo Plus receberão ainda uma mochila e saquinhos para roupa limpa e 

usada. 

Os aniversários poderão ser comemorados na escola, somente entre os alunos e 

professores, de forma simples. Enviar o bolo e descartáveis. Não tendo a necessidade de 

enviar convites na agenda. Salgados, doces, sucos e lembrancinhas são opcionais. 

Caso o aluno comemore seu aniversário fora da escola, a professora poderá enviar os 

convites via agenda, desde que todas as crianças sejam convidadas. Enviar os convites 

preenchidos. 

Quando a festa for realizada após as aulas (aniversários fora da escola), o deslocamento 

dos alunos é de responsabilidade das famílias. O Colégio não dispõe de colaboradores para 

esse fim – nesse caso, será necessária uma autorização de todos os pais. Alguns buffets 

disponibilizam o que deve ser feita pelos pais. 

Outros combinados devem ser feitos com a coordenação. 



8 
 

 

15. REMÉDIOS 
 

Sempre que o aluno necessitar tomar algum medicamento (alopático ou homeopático) no 

horário de aula, este deverá ser entregue e retirado pelos responsáveis, na enfermaria do 

Colégio. 

Deverá, também, vir acompanhado da receita médica; caso contrário, o Colégio não 

poderá administrá-lo ao aluno. 

O Colégio não dispõe de analgésicos ou antitérmicos. Caso os responsáveis queiram, 

podem deixar esses medicamentos para SOS na enfermaria. 

Não podemos receber alunos(as) com febre ou doenças infectocontagiosas, pois primamos 

pelos bem estar das crianças. 

 

IMPORTANTE: não entregue qualquer medicamento para seu filho. Professoras e auxiliares 

são proibidas de receber/entregar medicamentos. 

 

16. BRINQUEDO 
 

Estipulamos a sexta-feira como o dia do brinquedo.  

As professoras podem enviar bilhetes permitindo o uso do brinquedo em uma atividade 

específica; 

O brinquedo é de responsabilidade do aluno: o Colégio não se responsabilizará pelo 

extravio de peças ou brinquedos; 

Pedimos que evitem brinquedos sofisticados ou que contenham peças muito pequenas, as 

quais possam perder com facilidade ou causar engasgos; 

Privilegiem jogos que propiciem a interação entre os alunos; 

Não enviar brinquedos eletrônicos, patins, bicicletas, skates, patinetes e entre outros; 

Identifiquem o brinquedo com nome completo da criança; 

Por favor, a criança deverá trazer apenas um brinquedo e que a mesma possa carregá-lo 

sozinha(o). 

 

17. DIFICULDADES DO ALUNO 
 

Sempre que as educadoras e os responsáveis observarem dificuldade no conteúdo, na 

execução de tarefas e no comportamento, é muito importante dialogar sobre o assunto. 

Nesses casos, favor conversar via agenda ou marcar um horário com as professoras e 

coordenação a fim de verificar a necessidade de reforço, atividade extraclasse, 

acompanhamento com profissional especializado, entre outros. 

Os alunos do Perpétuo Plus têm Acompanhamento Pedagógico e as professoras trabalham 

de maneira direcionada a colaborar com o processo contínuo da criança. 



9 
 

 

18. RESPONSABILIDADE 
 

Trabalhar a autonomia e responsabilidade, uma vez que o estudante precisa aprender aos 

poucos a solucionar problemas e tomar decisões. 

Antes de exigirmos algo ao aluno, os combinados são inicialmente discutidos em sala de 

aula.  

 

19. PARQUE AQUÁTICO 
 

O uso do Parque Aquático é semanal para os alunos do Maternal I, II e Plus. Os alunos dos 

Jardim I e II terão aula quinzenal. 

Somente participarão da aula os alunos que estiverem com uniforme completo. 

Para assegurar a saúde de nossos alunos exigimos um atestado médico a cada 06 meses. 

Aluno(a) sem atestado ou com o atestado vencido não participará das aulas. 

Os alunos do Plus do 4º e 5º ano deverão apresentar o atestado médico também. Os 

demais alunos somente o atestado médico apresentado para o horário regular, terá validade. 

 

20. AVALIAÇÃO 
 

Ao final de cada trimestre, os pais receberão o Parecer Descritivo com a evolução da 

criança nos aspectos cognitivos, psicomotor, afetivo e social. 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais volta ao seu 

tamanho original”. 

Albert Einstein    


