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Como estudar? 

(Baseado na obra: “Aprendendo Inteligência” – Manual de instruções do cérebro para alunos. Prof. Pierluigi Piazzi) 

Estudar MELHOR é questão de sobrevivência para se tornar mais 

inteligente, criativo e culto. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUANDO 
ESTUDAR?

Pouco... mas 

todo dia!

Faça disso um 
"hábito"!!!

As aulas do dia 
devem ser 

estudadas no 
mesmo dia antes 
que passe uma 
noite de sono.

ADOTE COMO 
LEMA:

"Aula assistida 
hoje é aula 

estudada hoje!"

Para estudar, é 
indispensável 

estudar fazendo: 
estude com lápis 
e papel na mão. 

Estudar 
Matemática, por 
exemplo, é fazer, 

fazer, fazer!!!

SUGERE-SE:

30min de estudo...

10min de intervalo...

30min de estudo...

10min de intervalo...

...e assim por diante.

NA AULA VOCÊ NÃO APRENDE... 

NA AULA VOCÊ ENTENDE! 



  

INFRAESTRUTURA DO COLÉGIO – RESUMO DO PROTOCOLO ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACESSO PARA O SETOR PEDAGÓGICO, ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E DIREÇÃO 

 Serão priorizados os atendimentos remotos. 

 Quando necessário, o atendimento presencial deverá ser realizado, preferencialmente, mediante 
agendamento de horário junto à Recepção do Colégio. 

 Deverá ser observada a capacidade de pessoas por sala determinada pelos protocolos. 

 Somente será permitido o acesso e a permanência de pessoas utilizando máscaras de proteção 
facial. 

 Nos espaços de atendimento, estará disponível um kit de higienização com álcool em gel 70%. 

 A higienização dos espaços será realizada após cada atendimento. 
 
RECEPÇÃO, SECRETARIA E TESOURARIA 

 Haverá controle de atendimento para evitar aglomerações. 

 A espera para atendimento deve obedecer às normas de distanciamento social. 

 Somente será permitido o acesso e a permanência de pessoas utilizando máscaras de proteção 
facial. 

 As pessoas devem utilizar de forma ordenada, com fila individual, os corredores, respeitando as 
marcações de fluxos e o distanciamento social. 

 As pessoas que acessarem o interior do ambiente escolar devem evitar encostar em pessoas, 
paredes e portas. 

 Os telefones da Recepção e da Secretaria não serão compartilhados com terceiros. 

 Nos espaços de atendimento, estará disponível um kit de higienização com álcool em gel 70%. 

 A higienização dos espaços será realizada após cada atendimento. 

 Não será permitido o depósito de material escolar dos alunos na Recepção. 

 O atendimento a terceiros será realizado pela recepcionista, sendo vedado o acesso ao Colégio sem 
agendamento prévio. 

 
ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS 

 Foram colocados protetores de acetato nos guichês da Recepção e da Tesouraria. 

 As portas devem ser mantidas abertas durante todo o horário de funcionamento. 

 Nos ambientes e nos corredores de acesso às salas, há álcool em gel 70% à disposição. 
 
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM SALAS DE AULA 

 Será disponibilizado álcool em gel 70% nas salas de aula. 

 As janelas e portas devem ser mantidas abertas durante todo o horário de funcionamento, priorizando 
a ventilação natural do ambiente. 

 A entrada e a saída das salas de aula serão organizadas e acompanhadas pela Coordenação de 
Turno e/ou SOE, respeitando as orientações protocolares. 

 O aluno deve permanecer em sala de aula após sua chegada, para evitar tumulto nos corredores. 

 As salas de aula serão higienizadas a cada troca de turno. 

 A cada troca de turno, as salas de aula são higienizadas, pois são compartilhadas com outras turmas, 
para tanto, os alunos não poderão deixar seu material escolar em sala de aula. 

 

ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS BANHEIROS 

 As portas de acesso principal devem ser mantidas entreabertas. 

 Os banheiros contêm borrifadores de sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel. 

 Todos são responsáveis por evitar aglomerações e observar o distanciamento social nos banheiros. 

EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, ESTAMOS 

SUJEITOS A ALTERAÇÕES DE PROTOCOLO A 

QUALQUER MOMENTO. HAVENDO NECESSIDADE DE 

MUDANÇAS, PAIS E ALUNOS SERÃO COMUNICADOS 

VIA INFORMATIVO INSTITUCIONAL. 



  
 Há funcionários da limpeza designados para controlar e realizar a higienização após a utilização 

(vasos sanitários, pias, torneiras e maçanetas) durante os turnos e ao término das aulas. 
 
CORREDORES 

 No recreio e ao final da aula, os professores organizarão a saída dos alunos por sala, com apoio da 
Coordenação de Turno e/ou SOE. 

 Os coordenadores de turno controlarão a ida aos banheiros. 

 Os alunos devem utilizar de forma ordenada, com fila individual, os corredores, respeitando as 
marcações de fluxos e o distanciamento social. 

 Os alunos são orientados a não encostar em pessoas, paredes e portas. 
 
RECREIOS 

 Antes e após a alimentação, as mãos devem ser higienizada. 

 Respeitar o distanciamento social quando nos grupos do recreio. 

 A Coordenação de Turno e a Orientação Educacional farão a fiscalização das diretrizes. 
 

 

Orientações para 2022 
 

Sobre Horários: 
 O aluno deve zelar pela pontualidade. 
 Ao atrasar-se, tem o direito de assistir às aulas a partir do 2º 

período (8h40min – turno da manhã; 14h05min – turno da tarde) 
mediante autorização concedida na Recepção. 
OBS: Aluno do turno da tarde que perder seu horário de entrada 
deve dirigir-se à Recepção, onde será feito o registro da “entrada 
atrasada” na Agenda Escolar, quando será encaminhado à sala 
de aula, ficando com falta na 1ª hora-aula. 

 Aceitam-se até cinco entradas atrasadas e cinco saídas antecipadas por semestre, considerando, 
também, aulas do turno da manhã e do turno da tarde. 

 Saídas antecipadas são encaminhadas pelo SOE ou pela Coordenação de Turno mediante autorização 
ou justificativa dos pais ou dos responsáveis (escrita ou oral). 

 O controle é feito pela agenda e pelos registros individuais na Recepção. 
 A saída da sala de aula será orientada pelos Coordenadores de Turno e pela Orientação Educacional. 
 Sábados letivos: há vários sábados de aulas normais programados para o ano letivo, eles estão 

registrados no Calendário Escolar que consta nesta Agenda. Alertamos que, havendo necessidade, novas 
convocações poderão ser feitas ao longo do ano letivo. 

 Aulas da tarde para as turmas do Ensino Médio (obrigatórias; terças e quintas-feiras; ver horário 
escolar entregue no primeiro dia de aula). 

 Casos especiais são encaminhados e analisados pelo Coordenador de Turno junto ao SOE (Serviço de 
Orientação Educacional) ou SOP (Serviço de Orientação Pedagógica) e deliberados junto à Direção. 

 

Resultados Escolares 
 Para garantir bom desempenho, é fundamental que o aluno acompanhe as aulas com assiduidade 

e com responsabilidade na realização de tarefas de estudo e avaliativas. 
 A Plataforma MEU BERNOULLI e o aplicativo BERNOULLI PLAY deverão ser utilizados pelos professores 

e pelos alunos para aulas e tarefas. No início do ano letivo, será orientado sobre o acesso e uso da 
plataforma (Obs: necessário possuir internet de boa qualidade). 

 O aluno deve ter o material completo de cada disciplina, conforme solicitado na lista de material fornecida 
na ocasião da matrícula. Este material deve estar junto ao aluno durante as aulas. 

 As faltas inevitáveis e a eventual necessidade de ausentar-se da Escola devem ser comunicadas, pelos 
pais ou responsáveis, ao SOE, SOP ou à Coordenação de Turno. 

 Serão ofertados horários de Laboratórios de Aprendizagem e/ou Recuperação para os quais os alunos 
serão CONVOCADOS a participar em horário inverso ao das aulas. 

 
 
 O ACOMPANHAMENTO DOS PAIS ÀS ATIVIDADES ESCOLARES E O 

ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA ESCOLA SÃO FUNDAMENTAIS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO ESCOLA / FAMÍLIA. 

 



  

Segurança  
 O aluno deve permanecer no recinto escolar durante o horário de aulas, não devendo afastar-se mesmo 

no horário de recreio. 
 As pessoas que chegam à Escola devem identificar-se na Recepção. 
 Para realizar com organização e com tranquilidade as atividades escolares, solicita-se que todo contato 

com o aluno ou entrega de material, durante o período de aula, sejam feitos por meio da RECEPÇÃO. 

 

Dependências 
 Todos devem zelar pelo patrimônio da Escola. 
 Durante o recreio, é solicitado que ninguém permaneça em sala de aula. 
 Os alunos devem zelar pela conservação e pela limpeza dos ambientes do Colégio. 
 Eventuais danos causados ao patrimônio devem ser indenizados pelos responsáveis. 

 

Agenda Escolar 
 Os comunicados e as solicitações devem ser feitos por meio desta Agenda. Ela tem como objetivo ser um 

elo entre a Escola e a Família. Portanto, é muito importante que seja trazida diariamente pelo aluno e 
mantida em bom estado. 

 Os pais ou os responsáveis devem solicitar ao(à) filho(a) a Agenda, verificando se há alguma 
comunicação por parte da Escola. Caso haja, devem assiná-la e, quando necessário, emitir uma resposta, 
observando, em seguida, o “ciente” do(a) Professor(a).  

 

Materiais 
 A Escola procura ajudar o aluno na sua formação, trabalhando seus hábitos de responsabilidade, de zelo 

pelo seu material e de respeito pelo material de seus colegas. 
 O material do aluno deve estar devidamente identificado (inclusive o uniforme). 

 

Observações importantes 
 Não é permitido fumar nem usar aparelhos sonoros, mesmo com fones de ouvido, em sala de aula. 

Também não é permitido o uso de aparelhos de telefone celular e de aparelhos sonoros de qualquer 
espécie ligados em sala de aula, nem o uso de objetos cortantes, salvo os exigidos em alguma disciplina. 

 Não é permitido usar skate, patinete, roller, patins e bicicleta nas dependências do Colégio. 
 Não é permitida a presença de animais de estimação nas dependências do Colégio. 
 EM SITUAÇÃO DE SUSPEITA OU DE CONFIRMAÇÃO DA CHAMADA “COLA”, O ALUNO TERÁ SUA 

PROVA RETIRADA E ZERADA PELO(A) PROFESSOR(A). NÃO SE ARRISQUE! 

 

Uniforme escolar: uso obrigatório! 
 A fim de evitarmos transtornos e/ou constrangimentos, relembramos as orientações sobre o uniforme 
do Colégio: 

 O uniforme favorece a identificação e a segurança do aluno. 
 A Escola oferece várias opções de uniforme, que é OBRIGATÓRIO para todos os alunos da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em todos os turnos e em todas as atividades de aula 
do Colégio. 

 As cores do uniforme, conforme a RESOLUÇÃO N° 01, DE 09 DE JUNHO DE 2008, do Conselho Escolar, 
são AZUL-MARINHO e AMARELO, devidamente identificadas com uma das logomarcas do Barão. 

  ATENÇÃO: Camisetas, moletons e casacos que apenas representem a cor da Escola NÃO SÃO   
CONSIDERADOS UNIFORME. 

 Eventuais problemas devem ser justificados, pelos pais, ao SOE. 
 Para a prática das diversas modalidades de Educação Física, é também OBRIGATÓRIO e 

INDISPENSÁVEL o uso do uniforme. 
 SALIENTAMOS, AINDA, QUE: 

1. o uniforme não pode ser customizado; 
2. “short” não é uniforme; 



  

3. camisetas ou blusas do uniforme não podem ser curtas deixando parte do abdômen descoberta. 

 É considerado uniforme, portanto: 

 camiseta manga cavada, curta ou longa azul-marinho ou amarela*; 

 moletom azul-marinho ou amarelo*; 

 calça de abrigo azul-marinho de malha ou de tactel*; 

 bermuda azul-marinho de malha ou de tactel*; 

 calça ou bermuda jeans azul-marinho; 

 japona azul-marinho*. 
(*As empresas autorizadas a confeccionarem o uniforme do Barão conhecem as regras de confecção 

de cada peça do vestuário indicado acima quanto às listras e à identificação da Instituição.) 
Observação: nos dias de frio intenso, ainda será permitido o uso de outro casaco mais quente 

desde que ele seja em cores do uniforme – azul-marinho ou amarelo. 

 
Solicita-se aos senhores pais ou responsáveis colaboração no sentido de apoiar e de controlar o uso 

do uniforme. Lembrem-se de que o cumprimento de regras é essencial para a educação e a formação cidadã 
de nossas crianças e de nossos jovens. 

 

 

Provas atrasadas 
1. O aluno dos 5°, 6° e 7° anos do Ensino Fundamental que não comparecer à prova marcada, deve, no 

retorno ao Colégio, justificar sua ausência ao(à) professor(a) da disciplina, que agendará uma nova 
data para sua realização, no horário normal de aula ou no turno inverso, a partir de combinação com 
o SOP. 
 

2. O aluno do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio que não comparecer à prova 
marcada, deve: 

 SOLICITAR, junto à SECRETARIA, no máximo até a véspera do dia agendado, o direito à prova 
atrasada, apresentando a justificativa dos pais ou dos responsáveis e/ou atestado médico.  

 PAGAR UMA TAXA DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) no ato da justificativa. Isentos somente com 
atestado médico. 

 OBSERVAR AS DATAS PRÉ-DETERMINADAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS ATRASADAS. 
  COMPARECER AO LOCAL NO DIA E NO HORÁRIO DETERMINADOS para realizar a(s) prova(s) 

atrasada(s). 
 

 ATENÇÃO: 
1º) É condição fundamental para a realização da prova ter apresentado a justificativa à Secretaria; 
2º) o aluno realiza no dia determinado para a(s) prova(s) atrasada(s), tantas quantas forem as provas 
pendentes; 
3º) casos especiais são encaminhados ao SOP; 

4º) as datas de realização das provas atrasadas constam do calendário escolar na 
sequência deste encarte. 

 

Educação Física 
 A partir do 6° ano do Ensino Fundamental, as aulas são ministradas em horários alternados, no 
Ginásio de Esportes, no Salão e na Quadra Coberta do Colégio. O uso do uniforme é obrigatório. 

 

Programa de Avaliação Contínua PAC 
1. Justificativa 

Considerando: 
1. o Regimento Escolar do Barão, que caracteriza a avaliação como “processo contínuo, cumulativo e 

integral”; 
2. a necessidade de os alunos entenderem que “estudar” é fundamental para o  sucesso nas diferentes 

disciplinas durante o Ensino Médio e na preparação para o vestibular e para o ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio); 



  
3. a importância de se trabalharem princípios como iniciativa, autonomia, agilidade de raciocínio, 

administração do tempo, justifica-se o presente projeto. 
2. Objetivo 

Realizar prova objetiva para avaliação de conteúdos trabalhados durante determinado período, utilizando 
o modelo do ENEM como inspiração para sua montagem e aplicação. 

3. Observações: 

 As provas serão realizadas conforme calendário. 

 O aluno que faltar a uma das provas deverá apresentar justificativa que será analisada pela Equipe 
Pedagógica. Quando procedente, a nota do aluno será relativizada – total 10.0 dividido pelo número de 
questões válidas para o aluno. Em caso de falta não justificada, o aluno perde a oportunidade de 
contabilizar acertos. Casos duvidosos serão resolvidos pelo CAP (Conselho Administrativo Pedagógico). 
ATENÇÃO:  

 O total de questões por disciplina é distribuído conforme as áreas do conhecimento, sendo: 
 Linguagens: LP 10 questões + LIT 10 questões + LI 10 questões + ESP 10 questões + ARTES 

10 questões + ED FÍS 10 questões = 60 questões + Redação 
 Matemática: 30 questões 
 Ciências Humanas: HIST 10 questões + GEO 10 questões + SOC 10 questões + FIL 10 questões 

= 40 questões 
 Ciências da Natureza: FÍS 20 questões + QUÍM 20 questões + BIO 20 questões = 60 questões 

A nota obtida pelo aluno será considerada um dos instrumentos de avaliação do trimestre. 
ATENÇÃO: NÃO EXISTE POSSIBILIDADE DE REALIZAR ESSAS PROVAS DE FORMA “ADIANTADA” 
OU “ATRASADA”, PORTANTO EVITE FALTAR! NO CASO DE O ALUNO FALTAR A UMA DAS ETAPAS 
DO TRIMESTRE, O PROFESSOR VAI DUPLICAR A NOTA DA PROVA GERAL DO TRIMESTRE PARA 
CONTAR COMO NOTA DO PAC. 

 Os resultados das provas serão comunicados aos alunos por meio de BOLETIM INDIVIDUAL DE 
DESEMPENHO. 

 
Etapa: 

 
Trimestre: 

Nº de questões 
por etapa: 

Tempo para a 
realização da prova 

(máximo): 

 
Data de 

realização: 

I – Linguagens + Humanas 1º 
2º 
3º 

101 – 100 
201 – 90 
301 – 100 + Red  

7h50min às 12h 
(5h/a) 

12/05 
16/08 
21/11 

II – Matemática + Natureza 1º 
2º 
3º 

101 – 80 
201 – 80 
301 – 80  

7h50min às 12h 
(5h/a) 

16/05 
24/08 
25/11 

****************************************************************************** 

Nossas normas de convivência 
O Colégio Sinodal Barão do Rio Branco estabelece, no cumprimento de suas Normas de Convivência, 

o que segue: 
 O aluno tem direito de ser atendido e respeitado em todas as suas opções como integrante do Corpo 

Discente do Colégio. 
 O aluno deve ser apoiado em suas iniciativas no sentido de usufruir todos os benefícios que o Colégio lhe 

proporciona, sem discriminação de qualquer natureza. 
 O aluno é estimulado a participar ativamente de todos os projetos e atividades que visem à melhoria das 

relações e da qualidade de vida no ambiente escolar. 
 Cabe ao aluno empreender todo o empenho possível no sentido de zelar pelo bom ambiente no recinto 

escolar, abstendo-se de trazer para o Colégio qualquer objeto que possa representar agressão física ou 
moral a colegas, professores ou funcionários da Instituição. 

 Não é permitido ao aluno usar ou portar qualquer tipo de droga lícita ou ilícita no ambiente escolar. 
 O aluno deve contribuir na conservação do patrimônio físico do Colégio. 
 O aluno só pode representar o Colégio mediante expressa autorização da Direção. 

A escola, como ambiente educativo por definição, se constrói nas relações entre as pessoas que 
convivem em seu ambiente. Para que esse ambiente possa participar positivamente do processo educativo, 
é imprescindível que as relações se pautem por princípios básicos de urbanidade e civilidade. A escola se 
esforça por incluir esses princípios de convivência em suas atividades curriculares, fazendo do 
aconselhamento e da orientação o instrumento para alcançar os padrões desejados; no entanto, esgotados 
os recursos de orientação e de aconselhamento, é passível de medidas pedagógicas socioeducativas o aluno 
que infringir essas normas de convivência. 

Assim, pela inobservância dos seus deveres, o aluno é passível das seguintes medidas pedagógicas 
socioeducativas: 

a) advertência oral; 



  
b) advertência por escrito com a assinatura dos pais; 
c) repreensão por escrito na presença dos pais; 
d) suspensão das aulas e demais atividades na presença dos pais; 
e) solicitação aos pais que transfiram o aluno para outra escola. 

****************************************************************************** 

Novidades para 2022 
 
ALTERAÇÕES NO REGIMENTO ESCOLAR: 

 A avaliação do desempenho escolar dos alunos das turmas de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 
os resultados são expressos por meio de notas de 0(zero) a 10(dez), consideradas apenas notas 
inteiras ou frações de cinco décimos (0,5). 

 Nas turmas de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, o cálculo da média trimestral 
será organizado considerando-se que 80% da composição da média trimestral será pelo desempenho 
em provas e 20% por trabalho(s) avaliativo(s). 

 É promovido para o ano seguinte o aluno: 
a) de 3º a 7º ano que, no terceiro trimestre, obtenha menção, no mínimo, Satisfatório em cada 

componente curricular. 
b) de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e de Ensino Médio, que obtenha: 

I. aproveitamento igual ou superior a 8,0 (oito) na média aritmética das avaliações trimestrais; 
II. média final 5,0 (cinco) ou superior a 5,0 (cinco), posteriormente a prova de recuperação após 

o encerramento do ano letivo, considerando o seguinte cálculo: 

(média anual X 0,6) + (nota da prova de recuperação após o encerramento do ano letivo X 0,4) 

 O aluno do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental poderá ser promovido para a série seguinte com, no 
máximo, dois componentes curriculares com progressão parcial. 

 O aluno do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª série do Ensino Médio poderá ser 
promovido para a série seguinte com, no máximo, dois componentes curriculares com progressão 
parcial, após a oportunidade adicional (Prova de Recuperação de Dezembro). 
 

 



  

 



  

Controle de atrasos e de saídas antecipadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO (A): ________________________________  TURMA: __________ 

 

1º SEMESTRE 

ATRASOS 

1) ......../........ - ........................................................................................ 

2) ......../........ - ....................................................................................... 

3) ......../........ - ...................................................................................... 

4) ......../........ - ..................................................................................... 

5) ......../........ - ..................................................................................... 

 

SAÍDAS ANTECIPADAS 

1) ......../........ - ....................................................................................... 

2) ......../........ - ...................................................................................... 

3) ......../........ - ...................................................................................... 

4) ......../........ - ...................................................................................... 

5) ......../........ - ...................................................................................... 

 

Autorizado por: 

 

....................................................

....................................................

................................................... 

....................................................

.................................................... 

 

 

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.................................................... 

 

2º SEMESTRE 

ATRASOS 

1) ......../........ - ........................................................................................ 

2) ......../........ - ........................................................................................ 

3) ......../........ - ........................................................................................ 

4) ......../........ - ....................................................................................... 

5) ......../........ - ...................................................................................... 

 

SAÍDAS ANTECIPADAS 

6) ......../........ - ........................................................................................ 

7) ......../........ - ........................................................................................ 

8) ......../........ - ....................................................................................... 

9) ......../........ - ....................................................................................... 

10) ......../........ - ....................................................................................... 

 

 

 

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.................................................... 

 

 

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

................................................... 

 

Casos especiais: 

 

 

 

 



  

Calendário Escolar 2022 
 

Observações: 

1. CONVENÇÕES: EI (EDUCAÇÃO INFANTIL), EF (ENSINO FUNDAMENTAL), EM (ENSINO 

MÉDIO). 

2. AO LONGO DO ANO LETIVO, PODERÃO OCORRER NOVOS AGENDAMENTOS OU 

ALTERAÇÃO DE DATAS, CONFORME A NECESSIDADE. 

 
JANEIRO  

1º  Confraternização Universal – Dia Mundial da Paz 

 
FEVEREIRO 

 

14  Provas Especiais de fevereiro – 8h30min e14h 

15  Provas Especiais de fevereiro – 8h30min e14h 

16  Seminário de Professores – M e T 
 Provas Especiais de fevereiro – 8h30min e14h 
 18h – Reunião com Pais das turmas de Educação Infantil (salas de aula) 

17  Seminário de Professores – M e T 

18  Seminário de Professores – M e T 
 Conselho de Classe das Provas Especiais – 8h 
 Divulgação dos resultados das Provas Especiais – 11h às 12h 
 Entrevistas com Pais das turmas de Educação Infantil 

21  Início do ano letivo para todo o Colégio (EI, EF e EM) 
 Início do 1º trimestre – do 2º ano EF até a 3º série EM e do 1º semestre para EI e 1º ano EF 
 Entrevistas com Pais das turmas de Educação Infantil (após aula) 

22  Entrevistas com Pais das turmas de Educação Infantil (após aula) 

28  Recesso de Carnaval 

 
MARÇO 

 

03  Reunião Geral de Professores – 18h 

05  Sábado letivo para as turmas de 8º e 9º anos EF e do EM (Horário de 2ª feira) 

07  Reunião com Pais – 1º ano EF e 5º ano EF – 18h 

08  Dia Internacional da Mulher 
 Reunião com Pais – 6º e 7º anos EF – 18h 

09  Reunião com Pais – 3º ano EF e 8º e 9º anos EF – 18h 

10  Reunião com Pais – 4º ano EF e EM 

11  Reunião com Pais – 2º ano EF 

17  Reunião com Professores das Áreas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza – 18h 

19  Sábado letivo para as turmas de 8º e 9º anos EF e do EM (Horário de 3ª feira) 

20  Início do Outono 

21  Dia Internacional da Síndrome de Down 
 Dia Internacional contra a Discriminação Racial 

22  Dia Mundial da Água 

24  Reunião com Professores da Área de Linguagens e Educação Infantil – 18h 

26  Provas atrasadas – 8º e 9º anos EF e EM (Período: 21/02 a 25/03) 

28  Reunião com Pais – Educação Infantil 2 e 3 – 18h 

29  Reunião com Pais – Educação Infantil 4 

30  Reunião com Pais – Educação Infantil 5 

31  Reunião com Professores da Área de Matemática e Anos Iniciais EF - 18h 

 
ABRIL 

 

02  Sábado letivo para as turmas de 8º e 9º anos EF e do EM (Horário de 4ª feira) 
 Dia Mundial de Conscientização do Autismo 

07  Reunião Geral de Professores – 18h 

13  Dia do Hino Nacional 

15  Sexta-feira Santa (feriado religioso) 
 Dia da Conservação do Solo 

17  Páscoa 

18  Dia Nacional do Livro Infantil – Dia de Monteiro Lobato 

19  Dia do Índio 

21  Tiradentes (feriado nacional) 

22  Dia do Planeta Terra 

23  Sábado letivo para as turmas de 8º e 9º anos EF e do EM (Horário de 5ª feira) 

30  Provas atrasadas – 8º e 9º anos EF e EM (Período: 28/03 a 29/04) 

  



  
MAIO  

01  Dia do Trabalho  

05  Reunião Geral de Professores – 18h  

08  Dia das Mães 

12  PAC I – Linguagens e Ciências Humanas (1º trimestre) 

14  Sábado letivo para as turmas de 8º e 9º anos EF e do EM (Horário de 6ª feira) 

15  Dia Internacional da Família 

16  PAC II – Matemática e Ciências da Natureza (1º trimestre) 

19  Avaliação Periódica Bernoulli – 6º e 8º anos EF (1ª prova) 

21  Dia da Solidariedade 
 Festa da Família no Barão (Letivo para EI e 1º aos 7º anos EF – Horário de 2ª feira) 
 Provas atrasadas – 8º e 9º anos EF e EM (Período: 02/05 a 20/05) 

22  Dia do Abraço 

23, 25 e 28  Provas Gerais para 8º e 9º anos EF (1º trimestre) Obs. 28/05 – Letivo: horário de 2ª feira 

23 a 28  Provas Gerais para EM (1º trimestre) Obs. 28/05 – Letivo: horário de 2ª feira 

26  Avaliação Periódica Bernoulli – 6º e 8º anos EF (2ª prova) 

27  Envio dos trabalhos do 1º trimestre da EI às famílias  

28  Término do 1º trimestre para as turmas do 2º ano EF até a 3ª série EM 

30  Início do 2º trimestre para as turmas do 2º ano EF até a 3ª série EM 

 
JUNHO 

 

02  Reunião Geral de Professores – 18h 

04  Sábado letivo para Educação Infantil – Atividade em homenagem aos Avós 

05  Dia do Meio Ambiente – Dia da Ecologia 

11  Entrega dos Boletins do 1º trimestre com Ficha do Conselho Participativo para Pais e Alunos (Letivo 
para as turmas do 2º ano EF até a 3ª série EM – Horário de 3ª feira) 

 Conselho Participativo para turmas do 1º ano EF – agendamento com Pais e Alunos 

12  Dia dos Namorados 

16  “Corpus Christi” (feriado religioso) 

17  Recesso Escolar 

21  Início do Inverno 

23  Reunião com Professores – Áreas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza – 18h  

24  Dia de São João 

25  Festa Junina do Barão (Letivo para EI, EF e EM – registrar horário de 4ª feira) 
 Simulado ENEM – Bernoulli Barão I – Prova I – “Extra” – Turma 301 (Letivo: horário de 4ª feira) 

30  Término do 1º semestre para turmas de EI e do 1º ano EF 
 Reunião com Professores – Área de Linguagens e Educação Infantil 

 
JULHO 

 
 

01  Início do 2º semestre para turmas de EI e do 1º ano EF 

02  Simulado ENEM – Bernoulli Barão I – Prova II – “Extra” – Turma 301 (Letivo: horário de 5ª feira) 
 Provas atrasadas – 8º e 9º anos EF e EM (Período: 23/05 a 1º/07) 

03  Aniversário do Barão e da Comunidade Martim Lutero – 129 anos 

07  Reunião Geral de Professores – 18h 

14  Reunião com Professores – Área de Matemática e Anos Iniciais EF – 18h 

20  Dia do Amigo – Dia Internacional da Amizade 
 Provas atrasadas – 8º e 9º anos EF e EM (Período: 04/07 a 20/07) 
 Último dia letivo do 1º semestre para todo o Colégio (EI, EF e EM) 

21 a 31  Recesso – Férias de Inverno 

26  Dia dos Avós 

 
AGOSTO 

 
 

01  Reinício das Aulas para todo o Colégio – EI, EF e EM – 2º semestre 

04  Reunião Geral de Professores – 18h 

11  Dia do Estudante 

14  Dia dos Pais 

16  PAC I – Linguagens e Ciências Humanas (2º trimestre) 

20  Simulado ENEM – Bernoulli e Barão I – Prova I – Conjunto 3 – T.101 e T.201 (Letivo: registrar 
horário de 5ª feira) 

 Prova Geral para turmas de 8º e 9º anos EF (01) (Letivo: registrar horário de 5ª feira) 

22  Dia do Supervisor Escolar 
 Dia do Folclore 

24  PAC II – Matemática e Ciências da Natureza (2º trimestre) 

26/08 a 
02/09 

 Provas Gerais para EM (2º trimestre) 

26  Provas atrasadas – 8º e 9º anos EF e EM (Período: 1º/08 a 26/08) 

27  Dia do Psicólogo 



  
 Prova Geral para turmas de 8º e 9º anos EF (02) (Letivo: registrar horário de 6ª feira) 
 Simulado ENEM – Bernoulli e Barão I – Prova II – Conjunto 3 – T.101 e T.201 (Letivo: registrar 

horário de 6ª feira) 

28  Dia Nacional do Voluntariado 

29  Dia Nacional do Combate ao Fumo 

 
SETEMBRO 

 

01  Reunião Geral de Professores – 18h 

02  Prova Geral para turmas de 8º e 9º anos EF (03) 
 Envio dos trabalhos do 2º trimestre da EI às famílias 

03  Simulado ENEM – Bernoulli e Barão II – Prova I – Conjunto 6 – T.301 (Letivo: registrar horário de 
6ª feira) 

 Término do 2º trimestre para as turmas de 2º ano EF até a 3ª série EM  

04  Aniversário da Biblioteca Amália Geisel – 49 anos 

05  Início do 3º trimestre para as turmas de 2º ano EF até a 3ª série EM 

05 a 09  III Semana Literária do Barão – Promoção Amália Geisel 

07  200 anos da Independência do Brasil (feriado nacional) 

10  Simulado ENEM – Bernoulli e Barão II – Prova II – Conjunto 6 – T.301 (Letivo: registrar horário de 
2ª feira) 

15  Reunião com Professores – Áreas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza – 18h 

17  Entrega dos Boletins do 2º trimestre com Ficha do Conselho Participativo para Pais e Alunos (Letivo 
para as turmas do 2º ano EF até a 3ª série EM – Registrar: do 5º aos 7º anos EF – horário de 5ª 
feira; de 8º e 9º anos EF e EM – horário de 2ª feira) 

 Conselho Participativo para turmas do 1º ano EF – agendamento com Pais e Alunos 
 Simulado ENEM – Bernoulli e Barão II – Prova I – Conjunto 4 – T.101 e T.201 (Letivo: registrar 

horário de 2ª feira) 

20  Dia do Gaúcho (feriado estadual) 

21  Dia da Árvore 

22  Início da Primavera 
 Reunião com Professores – Área de Linguagens e Educação Infantil – 18h 

24  Ronda Crioula do Barão (Letivo para EI e dos 1º aos 7º anos EF; registrar horário de 6ª feira) 
 Simulado ENEM – Bernoulli e Barão II – Prova II – Conjunto 4 – T.101 e T.201 (Letivo: registrar 

horário de 3ª feira) 

26  Avaliação Processual Bernoulli – 4º, 5º, 7º e 9º anos EF – Língua Portuguesa 

27  Avaliação Processual Bernoulli – 4º, 5º, 7º e 9º anos EF – Matemática 

29  Reunião com Professores – Área de Matemática e Anos Iniciais – 18h 

 
OUTUBRO 

 

01  Dia Internacional da Terceira Idade 
 Provas atrasadas – 8º e 9º anos EF e EM (Período: 29/08 a 30/09) 

02  Eleições Nacionais (1º turno) 

06  Reunião Geral de Professores – 18h 

08  Letivo para Educação Infantil – abertura da Semana da Criança no Barão 
 Simulado ENEM – Bernoulli e Barão III – Prova I – Conjunto 8 – T.301 (Letivo: registrar horário de 

4ª feira) 

10 a 14  Semana da Criança no Barão – EI e Anos Iniciais EF 

12  Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil (feriado nacional) 
 Dia da Criança 

15  Dia do Professor (recesso escolar) 

22  Simulado ENEM – Bernoulli e Barão III – Prova II – Conjunto 8 – T.301 (Letivo: registrar horário de 
5ª feira) 

23  Eleições Nacionais – 2º turno 

31  Dia da Reforma Luterana 

 
NOVEMBRO 

 
 

02  Finados (feriado religioso) 

03  Avaliação Periódica Bernoulli – 6º e 8º anos EF – 1ª prova 
 Reunião Geral de Professores – 18h às 19h30min 

05  Provas atrasadas – 8º e 9º anos EF e EM (Período: 03/10 a 04/11) 

10  Avaliação Periódica Bernoulli – 6º e 8º anos EF – 2ª prova 

12  Dia do Diretor 

14  Recesso escolar 

15  Proclamação da República (feriado nacional) 

18  Simulado ENEM – Bernoulli e Barão III – Prova I – Conjunto 5 – T.101 e T.201 

19  Simulado ENEM – Bernoulli e Barão III – Prova I – Conjunto 5 – T.101 e 201 (Letivo: registrar horário 
de 4ª feira) 

 Dia da Bandeira 

20  Dia Nacional da Consciência Negra 



  
21  PAC I – Linguagens e Ciências Humanas (3º trimestre) 

 Abertura da Copa do Mundo no Catar 

25  PAC II – Matemática e Ciências da Natureza (3º trimestre) 

26  Prova Geral para turmas de 8º e 9º anos EF (01; 3º trimestre) (Letivo: registrar horário de 3ª feira) 

30/11 a 
07/12 

 Provas Gerais para EM (3º trimestre) 

 
DEZEMBRO 

 
 

03  Prova Geral para turmas de 8º e 9º anos EF (02; 3º trimestre) (Letivo: registrar horário de 4ª feira) 

06  Prova Geral para turmas de 8º e 9º anos EF (03; 3º trimestre) 
 Provas atrasadas – 8º e 9º anos EF e EM (Período: 07/11 a 06/12) 

07  Encerramento do 3º trimestre para 8º e 9º anos EF e EM 
 Festa de Advento do Barão 

08  Nossa Senhora da Conceição (feriado municipal) 

13 a 19  Provas de Recuperação para turmas de 8º e 9º anos EF e EM 

15  Reunião Celebrativa – Professores e Funcionários do Barão 

18  Encerramento da Copa do Mundo no Catar 

20  Término do ano letivo para EI e 1º aos 7º anos EF 
 Encerramento do 2º semestre para EI e 1º ano EF 
 Encerramento do 3º trimestre do 2º aos 7º anos EF 
 Entrega do Boletim Final para 3º ano EM 

21  Formatura da Educação Infantil 5 

22  Formatura do 3º ano EM 

23  Entrega do Boletim Final para EF e EM 

25  Natal 
 

 

 

 

 


