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PROPOSTA PEDAGÓGICA

A história do Colégio Arnaldo inicia-se antes mesmo de sua existência. Padre
Arnaldo Janssen, de uma família numerosa, simples e pobre, nasceu aos 5 de
novembro de 1837, em Goch, na Holanda. Em 1875, ao seu redor agregou-se um
grupo de jovens que, como ele, sentiu-se entusiasmado pelo reino de Deus. O
grupo cresceu; o ideal amadureceu e começou a dar frutos.
Os primeiros religiosos chegaram ao Brasil em 1895 para exercer o apostolado
missionário no estado do Espírito Santo. Em Belo Horizonte – MG, os
Missionários do Verbo Divino iniciaram seu apostolado em 1908, ao assumir o
capelário da Santa Casa de Misericórdia. Posteriormente, fundaram diversas
escolas, dentre elas, os Colégios Arnaldo, em 1912, e Arnaldinum São José, em
1968, que, a partir de 2008, passou a ser denominado Colégio Arnaldo – Unidade
Anchieta. Atualmente, a Congregação mantém atividades em Paróquias e
Colégios em diversos estados do Brasil.
O Colégio Arnaldo é uma Instituição educacional que centra sua proposta
pedagógica nas formações científica, humana e cristã, com o apoio de uma
estrutura organizacional integrada e coerente com seus propósitos educacionais
e com as finalidades da Educação Básica. Essa formação integral define o
processo dinâmico de ensino / aprendizagem, em que a comunidade
educacional desenvolve a prática das habilidades cognitivas, socioemocionais e
operativas.
Portanto, cabe à escola a garantia de prática de todo currículo, para a formação
de cidadãos conscientes, esclarecidos, críticos e coesos, capazes de integrar-se
ativamente em sua comunidade, e empáticos, preparados para ajudar seu
próximo.
Entre as atividades curriculares destacam-se a prática esportiva, com os times de
competição do Colégio Arnaldo, a formação humana, religiosa e dialogal, por
meio dos projetos missionários, catequéticos e espirituais do serviço de
Educação Religiosa – SER, além dos diversos projetos em cada segmento.
Sendo uma escola alinhada com as demandas de formação dos alunos que são
necessárias na sociedade atual, passamos a oferecer, a partir de 2020, aulas de
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pensamento computacional – Aprendizagem Maker, e o Programa de Educação
Bilíngue, dentro da matriz curricular. Após 108 anos de existência prodigiosa, o
Colégio Arnaldo se reinventa em consonância com as inovações que desafiam a
todos e exigem, cada vez mais, o desenvolvimento de novas habilidades e
competências.

HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA UNIDADE
HORÁRIO DE EXPEDIENTE/ ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS
Unidade Centro Educacional Coopeder
Educação Infantil
13h às 17h30
Integral
7 às 13h
Rua Manaus, 68 Santa Efigênia
Entrada de visitantes

8h às 18h

IMPORTANTE

Solicitamos que os horários de entrada e saída dos alunos sejam rigorosamente
cumpridos pelos pais.
A tolerância para atraso é de 05 minutos para chegada.
Será cobrada taxa de extrapolação caso o aluno fique na escola após 15 minutos do
término das aulas.
TOLERÂNCIA PARA SAÍDA: 15 MINUTOS

HORÁRIO DO RECREIO
SÉRIES
Lanche
almoço

Integral
Educação Infantil
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8h às 8h20
11h
30min por dia

LISTA DE CONTATOS

SETOR

FUNCIONÁ
RIO

Secretaria

Patrícia

Supervisão
Pedagógica

Willian

RAMAL

E-MAIL

9391-1144/ 3025-3890 secretaria.coopeder@colegioarnaldo.
com.br
99652-1215

supervisao.coopeder@colegioarnaldo
.com.br

CALENDÁRIO DESCRITIVO

Clique aqui e confira o calendário de 2022.

UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório, por uma questão de segurança e organização. Os
modelos são os seguintes:

 Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio.
 Blusa: modelo adotado pelo Colégio (as blusas devem ser de
tamanho suficiente para cobrir o abdômen).
 Agasalho: deve-se usar o modelo adotado pelo Colégio.
 Calçado: tênis. Não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto,
sandáliasou chinelos.

Uniforme da Escola Integral






Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio.
Blusa: modelo específico para a Escola integral.
Agasalho: deve-se usar o modelo adotado pelo Colégio.
Calçado: tênis. Não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto,
sandálias,botas, chinelos e tênis com rodinhas.
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Uniforme de Educação Física



Calça/bermuda: a mesma de uso diário para meninos e meninas.
Blusa: modelos masculino e feminino adotados pelo Colégio.

UNIFORME DAS EQUIPES DE ESPORTE
O kit de uniforme da escola de esportes ou equipes esportivas devem seguir os padrões
adotados pela empresa parceira, Bravos Sports, de acordo com cada modalidade.

AUSÊNCIAS E ATRASOS

Ocasionais atestados médicos, declarações de convocação esportiva e convocações
judiciais não abonam faltas ou atrasos, apenas justificam a ausência do aluno às aulas,
o que poderá lhe garantir uma segunda oportunidade em casos de perda de provas e
exercidos avaliativos, conforme as regras do Regimento Escolar. Só se legitima, porém,
esse direito, se o documento for apresentado em até dois dias letivos após o retorno às
aulas, a Supervisão Pedagógica.

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DA ESCOLA

A família deve encaminhar um e-mail para a Supervisão Pedagógica, informando a
necessidade da liberação e o orientador deve ligar para a família para confirmar a
solicitação.

FREQUÊNCIA NECESSÁRIA PARA A PROMOÇÃO

Para que o aluno seja promovido, ele precisa de, no mínimo, 75% de presença no total
de horas-aula ministradas no ano letivo, previstas na grade curricular.
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DISPENSA DA EDUCAÇÃO FÍSICA

A legislação permite a dispensa das atividades físicas nas escolas ao aluno que
apresentar limitação física ou doença impeditiva, desde que atestadas por um médico.
Os atestados referentes a essas dispensas deverão ser apresentados a Supervisão
Pedagógica, quando passará a valer o regime especial nas atividades físicas.

DEVER DE CASA

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

PROPOSIÇÃO

Os deveres de casa têm como objetivo a fixação dos conteúdos trabalhados em sala de
aula, o levantamento de dúvidas e a preparação para entender melhor o conteúdo
seguinte, bem como para as avaliações.

Educação Infantil
Mat 1 e 2: Livro de literatura.
Mat 3: Primeiro semestre, livro de literatura até uma atividade.
Segundo semestre: até dois deveres na semana e o livro.
1º período: até dois deveres e livro por semana
2º período: até 4 deveres de 2ª a 5ª e livro na sexta.
SANÇÕES

As atividades deverão ser apresentadas aos professores sempre na data estabelecida
por eles.
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Só serão aceitos deveres fora do prazo com justificativa (atestado médico ou justificativa
apresentada pela família).
Educação Infantil

Não fez o dever 2 (duas) vezes consecutivas, a família deverá ser comunicada.

CONDUTA PARA BOA CONVIVÊNCIA

Algumas posturas e atitudes são imprescindíveis para um bom convívio entre as
pessoas. Por isso, destacamos os itens abaixo como orientação para criarmos uma
melhor experiência dos alunos e familiares no Colégio Arnaldo.

BRINCADEIRAS QUE CHATEIAM

Apelidos, “lutinhas”, esconder um objeto, dar um susto, podem ser recebidos pelo
colega de sala como uma brincadeira sem graça. Dedique esse tempo de convívio para
ações positivas que façam o seu colega de sala se sentir bem e feliz com você.

GESTOS DE EDUCAÇÃO E CIVILIDADE

Pequenos gestos de agradecimento, pedir licença ou dar um bom dia ajudam as pessoas
a serem mais educadas e a conviverem melhor em sociedade.

AMBIENTE LIMPO

Um ambiente limpo não é aquele que mais se limpa, mas o que menos se suja. Contribua
com o meio ambiente deixando a sala de aula, corredores e pátio sempre limpos. Use a
lixeira sempre que precisar.
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CONDUTA ESPERADA DOS ALUNOS



Acompanhar assiduamente os horários das aulas, calendários e comunicados da
escola;



Tratar todos os conteúdos e tarefas com seriedade, executando sempre o que
foi solicitado com capricho, e dentro dos prazos;



Manter organizados os registros das atividades realizadas nos cadernos e nos
livros didáticos;



Realizar as atividades e enviar as evidências de aprendizagem na sala virtual para
correção, sempre que solicitado, e dentro do prazo estabelecido;



Esclarecer sempre, com os professores, as possíveis dúvidas acerca dos
conteúdos ministrados;

CONDUTA ESPERADA DAS FAMÍLIAS E DOS RESPONSÁVEIS

Nossa expectativa é poder contar ininterruptamente com a parceria e o engajamento
das famílias, em seu papel de orientar os filhos na rotina escolar. Esperamos, da mesma
forma, que elas estejam sempre conectadas com as comunicações e diretrizes
pedagógicas realizadas pela escola; assim, cabe aos pais ou aos responsáveis:


Garantir que os filhos tenham ambiente e material adequado para os estudos.



Acompanhar com assiduidade os calendários e comunicados da escola, bem
como as atividades e prazos postados pelos professores;



Acompanhar as atividades propostas e observar se elas estão sendo realizadas –
caso contrário, deve-se incentivá-lo a cumpri-las;



Garantir a orientação e a execução da rotina de estudos do aluno;



Incentivar os filhos a esclarecerem dúvidas com os professores.
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ORIENTAÇÕES GERAIS

PERDA DE OBJETOS

O Colégio Arnaldo não se responsabiliza por danos ou perda de joias, bijuterias e
brinquedos quebrados, estojos, aparelhos eletrônicos, etc., ou seja, materiais não
solicitados.
PAGAMENTOS

As solicitações do Colégio Arnaldo devem ser atendidas nas datas marcadas, inclusive
no que se refere à pagamento de trabalhos de campo, eventos e outros.
MEDICAMENTOS

Medicamentos só serão ministrados mediante apresentação da receita médica junto à
anotação por escrito pelos responsáveis, devidamente assinadas, ou por e-mail para a
Orientação Educacional. Os pais deverão registrar, o horário e a dosagem dos
medicamentos que por ventura precisam ser ministrados durante o período de aula.
DOENÇAS

Doenças infectocontagiosas devem ser comunicadas ao Colégio Arnaldo imediatamente
após o diagnóstico suspendendo, a frequência do aluno. O retorno às aulas será
autorizado pelo Orientação Educacional mediante atestado médico apresentado pelos
pais e/ou responsáveis.
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PROTEÇÃO DE DADOS

O Colégio Arnaldo não fornece número dos telefones e endereços dos alunos,
professores e funcionários do colégio.

IMPORTANTE

Pedimos que os pais e/ou responsáveis atualizem sempre seu endereço físico, e-mail e
os telefones de contato na secretaria do Colégio Arnaldo.

CIRCULAÇÃO DENTRO DA ESCOLA

Não é permitida a presença dos pais nas salas de aula ou em qualquer espaço restrito
do Colégio Arnaldo sem a devida autorização do Orientação Educacional, Coordenação
de Segmento ou da Direção.

LANCHE SAUDÁVEL

A alimentação saudável é um hábito. O lanche que trazemos para a escola precisa ser
contemplado com aquilo que nos faz bem, como frutas, sucos naturais e cereais. Evite
enviar salgadinhos, chips, frituras e guloseimas no lanche do seu filho. Refrigerantes são
proibidos na escola.
As guloseimas só serão permitidas em eventos ou projetos específicos, não fazendo
parte da rotina escolar.

DOS DIREITOS DO ALUNO



Participar de aulas adequadamente preparadas e desenvolvidas pelos docentes.



Encontrar ambientes de estudo compatíveis com a atividade a ser executada.
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Ser tratado com respeito e atenção pelos colegas, professores, diretores e
demais colaboradores.



Receber relatório descritivo semestral da evolução do aluno



Participar dos projetos e atividades pedagógicas e de pastoral propostos pelo
Colégio e pelos professores com a devida autorização dos pais.



Ser ouvido e orientado pela Supervisão Pedagógica com o objetivo de buscar
soluções para problemas pedagógicos e socioemocionais.



Ser informado sobre as datas e horários de atividades pedagógicas.



Receber a primeira via de documentos sem nenhum ônus.

DOS DEVERES DO ALUNO



Ser assíduo e pontual às aulas.



Realizar todos os deveres de casa propostos pelo colégio.



Dedicar-se, conscientemente, aos estudos e executar as tarefas determinadas
pelos professores.



Tratar com respeito os colegas, os professores, a equipe pedagógica, a diretoria,
os disciplinários e os demais colaboradores do Colégio.



Respeitar a autoridade de diretores, professores, especialistas de ensino e
demais funcionários do Colégio.



Observar normas de conduta compatíveis com uma visão cristã da vida.



Possuir e trazer para a aula o material escolar necessário.



Colaborar na conservação do prédio, do mobiliário e de todo o material de uso
coletivo.



Responsabilizar-se financeiramente por prejuízos materiais causados ao Colégio,
aos colegas, aos professores e aos colaboradores.

MEDIDAS PEDAGÓGICAS DE CARÁTER CORRETIVO



Disciplina ou não trajar o uniforme completo.
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OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS

TRABALHO DE CAMPO

O Colégio Arnaldo realiza trabalhos de campo que são planejados com o propósito de
prover os educandos de novas experiências e dar-lhes a oportunidade de pôr em prática
os conteúdos estudados em sala de aula. Esses trabalhos de campo acontecerão por
séries e temáticas específicas. Os custos por trabalho de campo serão comunicados
previamente às famílias, que poderão aderir ou não.

COLÔNIA DE FÉRIAS

Acontece em dezembro, com a participação de alunos até o 9º ano (exceto em situações
de restrição sanitária). Durante a Colônia de Férias, são realizadas várias atividades
esportivas, artísticas e lúdicas. O evento é aberto ao público externo, com o pagamento
de taxa específica. Mais informações podem ser obtidas com a Supervisão do Integral
ou Secretaria.

PORTAL E OUTROS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

Site do Colégio Arnaldo — www.colegioarnaldo.com.br
No site do Colégio Arnaldo, a família encontra várias funcionalidades e documentos.
Página inicial:


Eventos em destaque



Notícias
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Comunicados

Portal de Ensino:
Área restrita para alunos e pais. Para o primeiro acesso, deve-se utilizar a orientação
abaixo:
Acessar o Portal do Aluno:
https://portal.svdesdeva.com.br/modulos/aluno/login.php5?

Pais:
Usuário: CPF com os 12 dígitos sem ponto ou travessão do responsável financeiro.
Senha: data de nascimento do responsável financeiro com 8 dígitos sem as barras.

Estudante:
Usuário: número de matrícula.
Senha: data de nascimento do estudante com 8 dígitos sem as barras.


Acesso ao boletim escolar



Segunda via do boleto bancário.

O Manual do Aluno foi criado a partir do Regimento Escolar que é um documento
elaborado com a participação dos diversos segmentos da escola, aprovado pelo
Conselho Escolar da própria instituição e pela entidade mantenedora. Outros temas,
normas, condutas, funcionamentos podem ser consultados diretamente no regimento.
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