
 

Prezada Família, 
 

O Manual do Aluno e da família 2018 é uma breve apresentação da nossa 

proposta de trabalho, uma forma prática de estabelecer um contato eficiente 

entre família e escola. Consideramos que o bom funcionamento do Colégio 

Purificação só será possível com a sua participação, para alcançarmos o objetivo 

comum. 

A educação não se restringe à escola, é fruto de um trabalho interativo 

entre alunos, professores e pais que possuem o mesmo ideal: a construção do 

“indivíduo”, a formação do caráter e da personalidade para sentir-se realizada 

e feliz. Assim, contamos com vocês para que com responsabilidade, competência, 

companheirismo, paciência, amor e tempo com qualidade dedicado a eles, juntos 

enfrentarmos os desafios deste ano letivo. 

Aqui você vai encontrar as diretrizes da escola que escolheu, e saber por 

que pode confiar nela: a proposta da escola, sistemas de avaliação, disciplina, 

reuniões, calendário escolar e questões referente à dinâmica do Purificação. 

Nossa proposta é uma escola real, que considera as dificuldades e as 

necessidades que a formação integral do ser humano requer. E, para isso, a troca 

de experiências com a família e comunidade é fundamental. 

Que durante o ano escolar, a Família e a Escola possam caminhar juntas 

com a certeza de que, na educação, existe sempre um saber a ser construído e 

compartilhado, um resultado a ser considerado, um projeto a ser desenvolvido e 

uma semente a ser lançada no próximo amanhã. 

Entendemos que a integração Escola - Aluno - Família é condição básica para 

ensinar o educando a conviver com o presente, o passado e projetar o futuro, 

procurando aperfeiçoar-se com justiça, interesse e amor, expressando e 

externando sua individualidade. Obrigado por fazer parte da Família. 

 

Sentimo-nos orgulhosos por participarem de nosso Projeto Educacional. 

 

Sejam bem- vindos a FAMÍLIA PURIFICAÇÃO! 
 

 

Prof. José Joaquim Macêdo 

Diretor 
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MISSÃO 

Construir uma sociedade igualitária na qual os cidadãos preocupem-se com os seus 
semelhantes e com o meio ambiente, levando o homem a ter a consciência de seu papel 
fundamental, proporcionando um desenvolvimento intelectual e moral, capaz de exercer 
plenamente a sua cidadania. 
 
VISÃO  

Ser uma escola de excelência em desenvolvimento de competências, que se perpetue 
como uma organização ética, íntegra, bem administrada, inovadora e integrada ao meio. 
 
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 
 

O Purificação é uma instituição conduzida por princípios éticos, claros e sólidos, que 

norteiam nossa prática pedagógica. Cultiva o respeito ao bem comum e a ordem democrática, 

enquanto valores de interesse social, com destaque aos direitos e deveres do cidadão, 

fortalecendo os vínculos de solidariedade humana dentro de um espírito de convivência 

harmônica entre as pessoas. 

Objetivando promover o aprofundamento do conhecimento científico, buscamos 

continuamente o desenvolvimento do educando, tornando-os cidadãos capazes de analisar, 

compreender, agir assertivamente e interferir com qualidade na realidade, visando o bem estar 

do ser humano. 

 

O Homem 
            O homem é um ser bio-psico-sócio-cultural que possui necessidades materiais, relacionais 

e transcendentes. 

Devendo ser atendido em toda a sua necessidade, para que analise, compreenda e 

intervenha na realidade. Sendo fundamental que se garanta uma formação integral voltada para 

a capacidade e potencialidade humana. A formação integral deve ser entendida como saber 

essencial, isto é, aquela que proporciona ao ser humano o saber sentir, saber inovar, saber refletir 

e saber fazer, com capacidade crítica, pautando-se pela ética. 

 

A Escola 
A escola, como instituição social, deve possibilitar o crescimento humano nas relações 

interpessoais, bem como propiciar a apropriação do conhecimento elaborado, tendo como 

referência a realidade do aluno. 

Neste contexto, deve possibilitar ao aluno a aquisição de uma consciência crítica que 

lhe amplie a visão de mundo. Esta visão de mundo deverá dar-lhe condições de uma leitura 

interpretativa dos fatos sociais, das relações intra e interpessoais e dos homens com a natureza. 

 
O Professor  

O professor como mediador entre o aluno e o conhecimento, deve ser um profissional 

formador, reflexivo, consciente da importância do seu papel, comprometido com o processo 

educativo, integrado ao mundo de hoje, responsável socialmente pela formação do cidadão e, 

principalmente, um eterno aprendiz, aquele que busca “inovar e inovar-se”.  
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PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Nós, equipe do Colégio Purificação, nos empenhamos em responder ao apelo 

da sociedade para que a educação cumpra, de maneira eficaz, seu papel na formação 

dos cidadãos. 

Vemos a educação como um processo com o qual o aluno deve aprender a agir. 

Nesse sentido, esmeramo-nos para que nossa atuação pedagógica o encaminhe para o 

desenvolvimento da reflexão, da capacidade de bem usar o raciocínio com consciência 

crítica, somando-se a isso a preocupação em trabalhar conteúdos que estejam em 

consonância com as questões sociais, em que os valores e as atitudes almejados sejam 

formados e, também, expressos nos relacionamentos entre as pessoas. 

Desse modo, a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, contam com 

uma estrutura física (salas climatizadas e c/ multimídia, sala de informática, sala de 

jogos, biblioteca, teatro, ginásio poliesportivo, laboratório de química e biologia, etc); e 

humana (funcionários capacitados), continuamente em treinamentos e corpo docente 

especializado, capaz de atender aos reais propósitos da educação para a atualidade, 

pois entre nossos profissionais reina o espírito de cooperação e de cordialidade 

necessário para que o trabalho pedagógico atenda a filosofia adotada. Oferecemos 

ainda o Período Integral, para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Menor (1º ao 5º ano), proporcionando as famílias um ambiente onde seus filhos 

possam ficar com segurança, cuidado e lazer, bem como a orientação na realização das 

tarefas escolares extraclasse. 

Tendo em vista que o ser humano aprende com maior motivação o que lhe é 

ensinado se estiver ligado ao cotidiano e ao novo, é que nos preocupamos em trabalhar 

com projetos interdisciplinares, integrados e inovadores, em todos os seguimentos, 

com utilização intensiva da tecnologia educacional. Projetos como, Mostra Científica, 

Bairro Limpo, Gincana, Concurso Literário, Jogos internos, PuriEnem, etc. Ofertamos 

ainda, aula de música e Robótica. Deste modo cada disciplina intervém com suas 

próprias competências, desenvolvendo e potencializando as habilidades dos alunos, 

dentro de uma abordagem Sóciointeracionista, ensinando-os o que ele precisa 

aprender para traçar e alcançar suas metas, tornando-se um cidadão capaz de analisar, 

decidir, planejar, cooperar, expor ideias e ouvir as dos outros. 

Para a concretização desse objetivo, desenvolvemos um programa de 

formação continuada com nossos professores, mediadores fundamentais no processo 

de aprendizagem, a fim de que possam se atualizar, conduzindo com melhor eficácia as 

situações desafiadoras do dia a dia escolar.  
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SETORES DE ATENDIMENTO 
 

Estamos à sua disposição para proporcionar um acompanhamento individualizado ao 
aluno e um atendimento adequado às famílias, contando com os seguintes setores: 
 
Direção Geral Administrativa 
 

O Diretor Geral é responsável pela organização geral da Escola e pelo planejamento, 
execução e avaliação de todos os serviços escolares, bem como pelo gerenciamento de atividades 
técnico-administrativas e pela orientação nos serviços de apoio administrativo. 
 
Coordenação Pedagógica 
 

É o serviço que orienta, acompanha e avalia o trabalho desenvolvido pelos professores 
e alunos garantindo o alcance dos objetivos e a qualidade do processo pedagógico. Destinado 
também a promover a integração e o relacionamento entre alunos, procurando manter a 
disciplina, a ordem e a segurança na Escola. 
 
 Secretaria / Tesouraria 

A secretaria é o serviço responsável pela documentação dos alunos e da Escola. A 
tesouraria é o setor responsável pela cobrança de taxas, mensalidades escolares, vendas de livros 
e cadernos complementares.  

Horários de funcionamento: segunda a sexta - das 7h às 18h e ao sábado - 8h às 12h. 
 

OBSERVAÇÕES: 
Os prazos estabelecidos para a expedição dos documentos, são os seguintes: 

 

 Declaração Simples – 01(um) dia 
 2ª. via do Boletim – 01(um) dia 
 2ª. via do Histórico Escolar – 03 (três) dias 
 Guia de Transferência – 30 (trinta) dias 

 
COMUNICAÇÃO: ESCOLA-FAMÍLIA 
 

 O Colégio Purificação está sempre de portas abertas para o diálogo, para dirimir 
dúvidas e aceitar sugestões, durante a realização de Encontros de Integração entre Pais e Escola 
ou ainda por meio do atendimento individualizado feito pela Direção e pelas Coordenações. 
 Para facilitar o atendimento, o Colégio disponibiliza o agendamento de encontros 
personalizados com as Coordenações pelo e-mail purificação@colegiopurificacao.com.br,  pelo fone: 
2106-1250 ou pela agenda do aluno.  
 

Cartas, Circulares e Comunicados 
O envio de cartas, circulares, comunicados e pedidos de autorização, é utilizado no 

PURIFICAÇÃO visando uma melhor eficiência na comunicação entre  família e escola. Sendo 
enviados pelo aluno, e-mail e/ou SMS do responsável (informados na matrícula) ou, em casos 
especiais, pelo correio. Quando for solicitado, estas correspondências deverão ser assinadas 
pelos responsáveis. 

 

OBS: É imprescindível manter o endereço, telefones e e-mail dos responsáveis atualizados, pois 
somente assim teremos uma comunicação rápida e eficaz entre a escola e a família. 
 

Os avisos e programações da escola, também estão disponibilizados em nosso site e os 

mailto:purificação@colegiopurificacao.com.br
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registros como fotos e vídeos em nossas Redes Sociais (Facebook, Instagram, entre outros).  
Assim, um eficiente veículo de comunicação do PURIFICAÇÃO com o aluno e a família é a Internet, 
através do endereço:  Home page: http:\\www.colegiopurificacao.com.br. Nele irá consultar: 

 Boletim on-line; 
 Calendário de Provas 
 Agenda (Ed. Infantil ao 2. ano do Ens. Médio); 
 Eventos e Projetos 
 Registros Gerais das nossas atividades; 
 Horário de aulas; 
 Entre outros. 

 
DIA A DIA ESCOLAR 
 
Acesso à Escola  
 O acesso se dará pela apresentação da carteira estudantil, que terá o seu registro 
através da leitora óptica. 
 
Horários 
 
Educação Infantil: Maternal I, Maternal II, Jardim e Infantil. 

Matutino: 7h às 11h30 / Vespertino: 13h às 17h30. 
 
Ensino Fundamental Menor: 1º ao 5º Ano 

Matutino: 7h às 11h40 / Vespertino: 13h às 17h40. 
 
Ensino Fundamental Maior e Ensino Médio: 6º ao 9º Ano / 1ª à 3ª série (Médio)** 

Matutino: 7h às 12h40 
.  
**O Ensino Médio terá aulas complementares no turno vespertino. 

 
Período Integral: Diurno - 7h às 17h (Educação Infantil e Ensino Fundamental -1º ao 5º). 
 
Atrasos 

A pontualidade e assiduidade são elementos relevantes para a condução adequada e eficaz 
da aprendizagem e cidadania, pois representa respeito ao compromisso e normas estabelecidas. 

Por eventual atraso (chegada após às 7h), o aluno somente entrará no colégio com a 
presença ou justificativa do responsável, observando-se as seguintes condições: 

 Será encaminhado para a sala de aula, desde que não tenha ocorrido mais de 03(três) 
atrasos no mês; 

 Após 03(três) atrasos, consecutivos ou não, durante o mês, o aluno não terá acesso à 
sala de aula. 

 
Saídas Antecipadas 
 A saída antecipada do aluno (a) deverá ser solicitada e justificada pelos pais e/ou 
responsável à Coordenação Pedagógica. E para garantir a segurança do (a) aluno(a), a liberação 
será feita com a presença dos pais ou responsável que deverá buscá-lo no Colégio, ou por 
expressa autorização para o(a) aluno(a) sair sozinho(a). 
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Saídas No Decorrer da Aula 
 Durante a aula, a saída somente poderá ocorrer quando houver grande necessidade, e 
desde que autorizada pelo professor do horário, e/ou pela coordenação. 
 Caso haja necessidades especiais, os pais ou responsável deverão comunicar a 
Coordenação Pedagógica a fim de atender o(a) aluno(a) sem prejuízo no seu rendimento. 
Consulta médica  
 Se possível agendar consulta médica em horário contrário, a fim de que o aluno 
não fique ausente de suas atividades. 
 
Aniversários (Educação Infantil e Ensino Fundamental Menor) 

Para que este momento especial seja de fato uma comemoração alegre e agradável para 
os alunos, é necessário que agende na coordenação com antecedência, pois estes somente serão 
possíveis de se comemorar dia de sexta-feira (apenas um por turno) e no horário do intervalo, 
na sala de aula. 
 
Materiais e Pertences 
 É necessário cuidado com os materiais e pertences. A escola não se responsabiliza pela 
reposição (objetos de valor, cadernos, livros, classificadores, smartfomes ou qualquer aparelho 
eletrônico ou similar, brinquedos). 
   
Uniforme Escolar 

O fardamento é de uso obrigatório. Sua dispensa somente poderá ocorrer em casos 
excepcionais, por expressa autorização da Coordenação Pedagógica. 
 
Educação Infantil 

- Bermuda azul de tactel; 
- Camisa polo branca com a logomarca do Colégio; 
- Meias brancas 
- Tênis branco 

OBS: Os uniformes devem vir identificados com o nome do(a) aluno(a). O(A)s Aluno(a)s do 
Período Integral deverão usar o uniforme nos dois turnos. 

 

Ensino Fundamental Menor (1º ano ao 5º ano) 
- Calça ou bermuda azul de tactel ou Bermuda jeans azul marinho (sem detalhes); 
- Camisa polo branca com a logomarca do Colégio; 
- Meias brancas 
- Tênis branco. 

OBS: Os uniformes devem vir identificados com o nome do(a) aluno(a). O(A)s Aluno(a)s do 
Período Integral deverão usar o uniforme nos dois turnos. 
 

Ensino Fundamental Maior (6º ao 9º ano)  
- Calça jeans azul marinho (sem detalhes); 
- Camisa polo branca com a logomarca do Colégio; 
- Meias brancas; 
- Tênis branco;  

 

Ensino Médio 
- Calça jeans azul marinho (sem detalhes); 
- Camisa padronizada com a logomarca do Colégio; 
- Meias brancas; 
- Tênis branco;  
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Uniforme de Educação Física e Modalidades 
 Educação Física 

- Bermuda de tactel azul com a logomarca do Colégio 
- Camiseta branca de Ed. Física com a logomarca do Colégio 
- Tênis branco e meias brancas;  

 Natação  
Feminino - Maiô e touca: azul royal – logomarca da escola, roupão (identificados); 
Masculino – Sunga e touca: azul royal – logomarca da escola, roupão (identificados); 

 

 Ginástica Rítmica e Dança 
Maiô com sainha (azul royal), logomarca da escola; 
Meia calça; sapatilha e toquinha p/ amarrar o cabelo; 

 

 Futsal 
Short e Camisa – logomarca da escola; 
Tênis / Meão (azul) -  de futsal;  

 

 Voleibol 
Short e Camisa – logomarca da escola; 
Tênis / Meias (p/ voleibol); joelheiras; 

 

 Judô 
Kimono – logomarca da escola; 

 

 Badminton 
Short e Camisa – logomarca da escola; 

OBS: Solicitamos que seja observado o fardamento no padrão da Escola. 
 
REGULAMENTO GERAL DO ALUNO 
 
 O Regulamento Geral do Aluno se constitui em um dos desdobramentos do Regimento 
Escolar, e deve ser respeitado em todos os espaços da Escola, bem como em todas as atividades. 
 
Direitos do Aluno 
I - ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo de igualdade de atendimento, sem 
sofrer qualquer tipo de discriminação; 
II - participar das aulas e demais atividades promovidas pelo Colégio, como também solicitar 
orientações aos professores e coordenadores, sempre que julgar necessário; 
III - utilizar-se das instalações e dos recursos materiais do Colégio, mediante prévia autorização 
de quem é de direito; 
IV - tomar conhecimento da verificação de rendimento escolar, dos resultados obtidos em 
provas, trabalhos, médias e frequência nos prazos estabelecidos; solicitar revisão de provas no 
prazo de 48 horas a partir da divulgação da respectiva nota; 
V - requerer e realizar provas de 2ª chamada, sempre que venha a perder por motivo de doença,  
luto, convocação para atividades cívicas ou jurídicas e impedido por razões religiosas (Lei n.º 
7.102 de 10/01/1979); 
VI - requerer transferência. 
 

Deveres do aluno 
I - ler diariamente os editais da sua turma; 
II - comparecer, pontualmente, às aulas com todo o material solicitado e com o traje exigido, 
inclusive nas aulas de Educação Física; 



 8 

III – comparecer às solenidades e festividades da Escola e delas participar ativamente; 
IV - ocupar sempre o lugar que lhe for destinado na sala de aula; 
V - comportar-se adequadamente dentro do Colégio, respeitando professores, funcionários e 
colegas; 
VI - colaborar com os professores ou com o monitor da turma, na tarefa de promover a 
integração, ordem e disciplina na sala de aula; 
VII - zelar pela limpeza e conservação das instalações, dos materiais e dos equipamentos do 
Colégio; 
VIII - estudar, fazer tarefas e demais trabalhos solicitados; 
IX - apresentar o Cartão de Identificação na entrada do Colégio, diariamente e em toda e qualquer 
atividade escolar; 
X - apresentar a documentação exigida  pelo Colégio nos prazos estabelecidos; 
XI - entregar, aos responsáveis, a correspondência enviada pelo Colégio, devolvendo-a assinada, 
quando for o caso, no prazo estabelecido; 
XII – indenizar o prejuízo, quando produzir danos materiais à Escola ou a objetos de propriedade 
de colegas, professores e funcionários. 
XIII – respeitar os símbolos nacionais; 
XIV – cuidar de seus pertences. 
           Objetos de valor (aparelhos eletrônicos -  smartfone, tablete e/ou similares – joias, 
brinquedos, etc), não deverão ser trazidos à escola, pois não nos  responsabilizamos por 
objetos extraviados. Os objetos quando encontrados ou entregues por terceiros, ficam à 
disposição dos seus proprietários na secretaria. 
 
É vedado ao aluno: 
I - entrar na aula e dela sair sem a autorização do professor; 
II - trazer para o Colégio material estranho às atividades escolares; 
III - promover jogos, excursões, comércio, coletas ou campanhas de qualquer natureza, sem a 
prévia autorização da Direção; 
IV - entregar trabalho ou tarefa de qualquer outra pessoa; 
V - fumar nas dependências do Colégio, portar armas, objetos perigosos, portar e/ou consumir 
bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas; 
VI - usar boné, gorro ou capuz dentro da sala de aula, laboratório ou em qualquer espaço físico 
do Colégio; 
VII - ocupar lugar diferente do que lhe foi designado em sala de aula; 
VIII - ausentar-se do Colégio sem que esteja devidamente autorizado pela família e pela Direção; 
IX - fazer-se acompanhar de elementos estranhos à comunidade escolar; 
X - a entrada no colégio usando brincos (sexo masculino) e piercing (sexo masculino e feminino); 
XI – Usar meios fraudulentos quando da realização das avaliações (comunicar-se com colegas, 
“colar” ou portar “cola”), ou de outros trabalhos; 
XII – A utilização de aparelhos eletrônicos e/ou similares como, telefone, smartfone, tablet,  e etc, 
na sala de aula, salvo com a permissão do professor; caso o(a) aluno(a) o utilize sem permissão 
do professor, o mesmo poderá solicitar o objeto para ser entregue aos seus responsáveis;   
XIII – Comercialização de qualquer espécie nas dependências da escola; 
XIV-  Namorar dentro da escola (com abraços, beijos e carinhos íntimos); 
XV- Atrapalhar e tumultuar a aula com conversas, bolinhas de papel, risadas, vaias, batucadas, 
gritos, vocabulário impróprio, desenhos, bilhetes e outros; 
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XVI – Praticar atos que prejudiquem as atividades escolares, em sala de aula ou fora dela, que 
sejam contrários aos bons costumes ou excedam  os limites de segurança e da boa educação; 
XVII-  Danificar o patrimônio da Escola e pertences dos colegas, professores e funcionários;  Todo 
dano  causado deverá ser  ressarcido pelo responsável, sem prejuízo da punição que lhe for 
imputada; 
XVIII –Andar de bicicleta, skate, patins ou similares na escola; 
XIX – Falsificar a assinatura de professores, pais ou responsáveis; 

XX- Praticar atos de discriminação e bullying dentro do colégio e/ou através de redes sociais; 
XXI- Utilizar-se de meios de comunicação social (Internet, celulares, e outros), de máquina 
fotográfica, filmadoras e outros meios tecnológicos, para divulgação de imagens e textos que 
discriminem e comprometam a Instituição, os educandos e educadores. 
 
CONDUTA DO ALUNO 
Relacionamento 
 Ao aluno que promover brigas ou nelas se envolver, dentro ou nas imediações do 
Colégio, bem como àquele que portar ou consumir bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas, será 
aplicado o encaminhamento educativo como medida extrema, com a finalidade de manter um 
ambiente de respeito, segurança e coleguismo. 
 
Danos Materiais 
 Ao aluno que produzir danos materiais ao colégio ou a objetos de propriedade de 
colegas, professores e funcionários receberá, além da punição cabível, a nota de custos do 
respectivo conserto (ou da reposição).  Dentro de três dias do recebimento da nota deverá pagar 
aos prejudicados o valor devido. 
 
Sanções Aplicáveis aos Alunos 

Caracteriza-se como falta ou ocorrência negativa, o descumprimento de qualquer um 
dos deveres ou a violação das proibições por parte dos alunos. 
 Aluno dispensado da sala por conduta inconveniente será encaminhado a coordenação, 
que aplicará as sanções previstas no regimento. 
    Conforme a gravidade da falta cometida, a reincidência da infração ou o registro 
cumulativo de infrações, o aluno estará sujeito à seguinte sequência de penalidade: 
 
Aplicadas pelo professor: 

 advertência verbal sem anotação no diário de classe; 
 advertência verbal com anotação no diário de classe;  
 retirada de sala com o de ocorrência disciplinar; 

 
Aplicação pela Coordenação Pedagógica 

 advertência verbal sem anotação 
 advertência verbal com anotação 
 carta de1ª advertência; 
 carta de 2ª advertência; 
 suspensão de uma aula específica; 
 suspensão de duas aulas específicas; 
 suspensão de três aulas específicas. 
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 Aplicadas pela Direção Geral: 
 suspensão de um dia letivo; 
 suspensão de dois dias letivos;  
 suspensão de três dias letivos e os pais assinam o requerimento de transferência 

(compulsória); 
 Efetivação na transferência. 

 

Como norma geral, as penalidades acima serão aplicadas passo a passo e levarão em conta as seguintes áreas: 
 

 sala de aula (inclusive fila); 
 pátio (entrada, recreio, saída, atividades extraclasse); 

 
OBS; Excepcionalmente, considerada a gravidade da infração, poderão ser ultrapassadas uma ou mais das 
etapas previstas. 

 
São consideradas faltas ou ocorrências disciplinares graves, dentre outras: 

 brigas; 
 brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis (derrubar colega 

propositalmente, por exemplo); 
 gazeta de aula; 
 desacato à autoridade; 
 reincidência disciplinar; 
 desrespeito à autoridade moral; 
  dano no patrimônio da escola; 
  saída da escola sem permissão. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Diretrizes que orientam o ensino da Educação Física e Desporto do Colégio Purificação: 
 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), a Educação Física é disciplina 
obrigatória em todos os níveis, sendo facultativo no ensino noturno. 
 
A Dispensa legal em educação física ocorre com os seguintes requisitos: 
 

 Prole (alunos do sexo feminino que tenha filhos): apresentar certidão de nascimento. 
 Alunos com deficiência física que não possam exercer atividade física, comprovado pelo 

seu médico. 
 Gestantes (comprovado pelo seu médico) 
 Será facultativo à prática da educação física aos alunos da 3ª série do ensino médio. 

 
Ofertamos também Modalidades Esportivas: 
 

 Futsal  
 Natação  
 GR  
 Voleibol 
 Judô  
 Dança  
 Badminton  
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Inscrições (Procedimento) 
 O aluno ou responsável se dirigirá à secretaria da escola e pagará uma taxa única por 
modalidade e fará a opção de sua preferência. 
 
Permuta de modalidades 

O aluno terá 45 (quarenta e cinco) dias após o início do ano letivo para fazer a permuta 
de modalidades, se assim não o fizer, somente no segundo semestre para ser feita a permuta. 
Obs.: Esta permuta só poderá ser efetuada se houver vaga na modalidade desejada. 
Frequência 
 Ao final de cada mês o professor de cada turma encaminhará à coordenação de 
Educação Física a frequência mensal de seus alunos para que sejam enviadas a Secretaria, onde 
serão registradas em boletim no final de cada unidade. 
 
RENDIMENTO ESCOLAR 
 
Educação Infantil 
 Os alunos do Maternal I, Maternal II e Jardim, serão avaliados no dia a dia pelo seu 
desenvolvimento físico, psico e motor.  Os alunos do Infantil terão exercício de avaliação 
quantitativo, distribuídos em quatro unidades. 
 
Critérios de Promoção: 

Será promovido de série o aluno que obtiver índice de frequência igual ou superior a 
75% do total das horas letivas das 04 (quatro) unidades; e 

Se nas 04 (quatro) unidades o aluno totalizou no mínimo 28 (vinte oito) pontos, ou seja, 
média igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
Prova Final: 

O aluno que, tenha obtido o índice mínimo de frequência e não tendo obtido a nota 
mínima 7,0 (sete) exigida nas etapas de avaliação das 04 (quatro) unidades, fará Prova Final. 

Para aprovação, após a Prova Final, o aluno deverá obter um valor igual ou superior a 
5,0 (cinco) pontos, mediante a seguinte fórmula: 

Média Anual + Prova Final, dividido por dois, o resultado deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco).  

 
Recuperação Anual: 

Se após a Prova Final, o aluno não obtiver aprovação, submeter-se-á aos estudos de 
recuperação e avaliação no período dedicado a Recuperação Anual. 

Para aprovação, após a Recuperação Anual, o aluno deverá obter um valor igual ou 
superior a 5,0 (cinco) pontos, mediante a seguinte fórmula: 

Média Anual + Recuperação Anual, dividido por dois, o resultado deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco). 

 
2ª. Chamada 

Caso o aluno venha a perder uma ou mais provas, ele fará a 2ª. Chamada, nas datas 
previstas no Calendário Escolar. 

A inscrição de 2ª. Chamada para o 6ºano do Fundamental Maior ao 3ºano do Ensino 
Médio, deverá ser requerida na Secretaria da Escola, no máximo até 2 (dois) dias úteis após a 
perda da prova, mediante apresentação de atestado médico, quando for o caso, ou do 
preenchimento do requerimento e pagamento da taxa, pelos pais. 
O aluno fará prova de 2ª.chamada se: 
 Apresentar-se 15 (quinze) minutos antes do início da prova; 
 Portar o material necessário; 
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 Estiver devidamente uniformizado. 
Obs: A ausência na 2ª. Chamada implicará a atribuição da nota zero na respectiva prova. 

 
 

 
CALENDÁRIO DESCRITIVO – 2018 

 
Janeiro 
01 – Confraternização Universal 
08 a 12 – Semana Pedagógica 
15 – Início do ano letivo 
27 – Reunião de Pais e Mestres 
 
Fevereiro  
09 – Baile Carnavalesco (Ed. Infantil ao 5º Ano) 
12 e 13 – Recesso de Carnaval 
14- Quarta-feira de Cinzas (Recesso Escolar) 
19 a 28 – Período de Avaliações 1ª Unidade (Microtestes / Simulados) 
 
Março 
01 a 02  – período de avaliações 1ª Unidade (microtestes /Simulados) 
08 – Dia Internacional da Mulher 
10 – Reunião Pedagógica (corpo docente) 
14 – Dia Nacional da Poesia  
16 – Projeto Aracaju – Culminância 
17 – Mudança da Capital 
24 – Encontro Biotecnológico & FisicoMat 
29 e 30- Recesso Escolar (Quinta e Sexta-feira Santa) 
 
Abril 
1º - Páscoa 
03 a 11-  Período de Avaliações 1ª Unidade (Prova Aberta) 
14 – Encontro ESCOLA – FAMÍLIA  
21 – Tiradentes 
22 – Descobrimento do Brasil 
 
      Maio  
01 – Dia do Trabalho 
12 – Homenagem às Mães 
13 – Abolição da Escravatura 
14 a 23    - Período de Avaliações 2ª Unidade (Microtestes / Simulados) 
15 – Dia Internacional da Família 
24 a  28    -Jogos Internos 
31 – Corpus Christi (Recesso Escolar) 
 
Junho 
05 – Dia do Meio Ambiente 
13 a 22 - Período de Avaliações 2ª Unidade (Prova Aberta) 
13 – Dia de Santo Antônio 
16- Festa Junina 
22 – Encerramento do 1º Semestre Letivo 
23/06 a 22/07 – Período de Férias Escolares 
24 – São João 
29 – São Pedro 
 



 13 

CALENDÁRIO DESCRITIVO – 2018 
 
Julho 
08 – Emancipação Política de Sergipe 
23 – Início do 2º Semestre Letivo 
26 – Homenagem aos Avós 
28 – Reunião Pedagógica (corpo docente) 
 
Agosto 
11 – Dia do Estudante 
11 – Homenagem aos Pais 
15 a 24 - Período de Avaliações 3ª Unidade (Microtestes / Simulados) 
22 – Dia do Folclore – Culminância 
25 – Dia do Soldado 
        
 
Setembro 
01 – Desfile Cívico 
07 – Dia da Independência 
12 – Espetáculo de Dança 
15- Passeio Ciclístico 
18 a 28   -  Período de Avaliações 3ª Unidade (Prova Aberta) 
21 – Dia da árvore 
21 a 22 –IX  Congresso de Educação 
30 – Dia da Secretária 
 
Outubro 
06    – Mostra de Ciências 
08 a 11 – Semana da Criança 
12 – Nossa Senhora Aparecida 
15- Dia do Professor 
19 – Concurso Literário 
22 a 31 - Período de Avaliações 4ª Unidade (Microtestes / Simulados) 
 
Novembro 
02 – Dia de Finados 
10 – Gincana Cultural, Filantrópica e Recreativa 
15 – Proclamação da República 
19 – Dia da Bandeira 
21 a 30 - Período de Avaliações 4ª Unidade (Prova Aberta) 
24- Aula da saudade - Infantil 
30 – Encerramento do 2º Semestre letivo 
 
Dezembro 
01 – Formatura do ABC 
03 – Resultado Anual e Entrega de Medalhas 
04 a 07 – Período de Prova Final 
10 – Resultado Prova Final 
11 a 20 – Período de Estudos de Recuperação Anual 
12- Missa em Ação de Graças – Descerramento da placa do 3º Ano/Festa de Formatura 
14 – Encerramento da Educação Infantil e Integral 
21 – Resultado Final – Encerramento do ano letivo 
 
 Como todo calendário, caso seja necessário, eventualmente poderá ser alterado. 
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HINO NACIONAL 

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada 

Música: Francisco Manuel da Silva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante, 

E o sol da liberdade em raios fúlgidos 
Brilhou no céu da Pátria neste instante. 

 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com brado forte, 

Em teu seio, ô liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 

 
Ô Pátria amada, 

Idolatrada, 
Salve! Salve! 

 

Brasil, um sonho eterno, um raio vívido 
De amor e de esperança a terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do cruzeiro resplandece. 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada 
Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada, 

 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 

Brasil! 

 

Deitado eternamente em berço esplendido, 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos, lindos campos têm mais 

flores, 
“Nossos bosques têm mais vida” 

“Nossa vida” no teu seio “mais amores”, 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 

Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro desta flâmula 
Paz no futuro e glória no passado, 

 
Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge a luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte! 
 

Terra adorada 
Entre outras mil, 

És tu Brasil, 
Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 

Brasil! 
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 HINO SERGIPANO 

Letra: Manoel Joaquim de Oliveira Campos 

Adaptação musical: Frei Santa Cecília 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alça a voz que ao Tronco sobe, 
Que ao Soberano excitou; 

E, curvo o Trono a seus votos, 
Independente ficou. 

 
O dia brilhante, etc. 

 
Eis, Patrícios Sergipanos, 

Nossa dita singular 
Com, doces, alegres cantos 

Nós devemos festejar. 
 

O dia brilhante, 
Que vimos raiar, 

Com cânticos doces 
Vamos festejar. 

 
Mandemos porém ao longe 

Essa espécie, de rancor, 
Que ainda hoje alguém conserva 

Aos da Província maior. 
 

O dia brilhante, 
Que vimos raiar, 

Com cânticos doces 
Vamos festejar. 

 

A união mais constante 
Nos deverá consagrar, 

Sustentando a liberdade, 
De que queremos gozar. 

 

O dia brilhante, 
Que vimos raiar, 

Com cânticos doces 
Vamos festejar. 

 
Se vier danosa intriga, 
Nossos lares habitar, 

Desfeitos os nossos gostos 
- Tudo em flor há de murchar. 

 

Alegrai-vos, Sergipano, 
Eis surge a mais bela aurora, 

Do áureo o jucundo dia 
Que a Sergipe honra e decora. 

 
O dia brilhante, 

Que vimos raiar, 
Com cânticos doces 

Vamos festejar. 
 

A bem de seus filhos todos 
Quis o Brasil lembrar 

De o seu imenso terreno 
Em Província separar. 

 
O dia brilhante, 

Que vimos raiar, 
Com cânticos doces 

Vamos festejar. 
 

Isto se fez, mas contudo 
Tão cômodo ficou, 

Como por más consecuencias 
Depois se verificou. 

 
O dia brilhante, 

Que vimos raiar, 
Com cânticos doces 

Vamos festejar. 
 

Cansado da dependência 
Com a Província maior, 
Sergipe ardente procura 

Um bem mais consolador. 
 

O dia brilhante, 
Que vimos raiar, 

Com cânticos doces 
Vamos festejar. 

 



 
HINO DE ARACAJU 
Autor: José Gentil Leite 

 

I 
Eis que raia uma nova aurora 

No horizonte do céu cor de anil 
Refulgindo na nobre colina 

E nas margens tranquilas do rio 
 

Contemplando a beleza infante 
Da princesa que então concebeu 
O destino bradou nesse instante: 
"Abençoo o dia em que nasceu" 

 
Bate forte no peito a esperança 

A alegria de uma criança 
Nesta data querida cantamos 

Aracaju, cento e cinquenta anos! 
 
II 

Presidente Inácio Barbosa 
Foi feliz em seu ato cabal: 

De Sergipe Del Rei elevando 
A capital um pequeno arraial 

 
Contratando Basílio Pirro 

Engenheiro que então planejou 
Projetando a iminente cidade 

 

 
CANÇÃO DO COLÉGIO PURIFICAÇÃO 

 
Vem aprender com a gente 

Como a vida pode ser melhor 
Vem pensar diferente 

Pensar grande 
Ser maior 

 
Nas asas da liberdade 
Voam sonho e ilusão 
Cada ser, cada idade 

Tem um PURIFICAÇÃO 
 

Vem pra cá 
Temos muito que ensinar 

Vem pra cá 
Vem tomar o seu lugar 

Vem pra cá 
 

Vem pra cá ....... 
 

PURIFICAÇÃO: 
 

A MENOR DISTÂNCIA ENTRE O 
SONHO E A REALIDADE! 

 

 
III  

Cajueiro dos Papagaios 
É o seu nome que vem do Tupi 

Tu és bela, Cidade Menina 
Tuas praias tão lindas, sem fim! 

 
Teus recantos de rara beleza 

São encantos pra quem vem aqui 
Deslumbrante morena praieira 

Nós morremos de amor só por ti 
Pra um futuro de glória e esplendor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 


