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INSTITUCIONAL: 

 O Colégio Bonvenuto foi fundado em 01 de agosto de 1998, no bairro da Vila Rosália, com o 

nome de Castelo Mágico, iniciando as atividades educacionais apenas com a oferta do curso de 

Educação Infantil.  

Com passar do tempo, devido à demanda e com a conclusão dos estudantes na Educação 

Infantil, a equipe gestora sentiu a necessidade da ampliação da oferta de cursos, e, no ano 2000, 

passou a ministrar os cursos de Ensino Fundamental e Ensino Médio, permanecendo com o nome 

de Castelo Mágico na Educação Infantil e Colégio Sainte Marie no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio.  

Após dezenove (19) anos de história, tendo passado para terceira geração da família 

mantenedora, a instituição de ensino foi vendida para os atuais mantenedores.  

Assim, em 01/08/2017, os sócios empresários Antonio Bonvenuto Neto, Luciana Helena Oliverio 

de Moraes e Marco Antonio Bueno de Moraes assumiram a administração da instituição de ensino, 

cuja denominação passou a ser Colégio Bonvenuto.  

Os novos sócios mantenedores proporcionaram uma intensa reformulação pedagógica, grande 

reforma nas instalações físicas, investimentos em toda área tecnológica, disponibilizando lousas 

digitais em todas as salas de aulas. 

Na parte administrativa e financeira foi implantado o “Sistema de Gestão Escolar SOPHIA”, que 

passou a gerenciar toda parte acadêmica dos estudantes e professores, departamentos 

Administrativo, Financeiro, Contábil e de Recursos Humanos. 

Em 2018, o Colégio Bonvenuto implementou seu próprio Projeto Político Pedagógico pautado na 

Teoria de aprendizagem Sociointeracionista, substituindo o Sistema de Ensino COC de Ribeirão 

Preto, utilizado pela gestão anterior, pelo Sistema de Ensino PH, do Grupo Somos Educação, 

introduzindo toda parte tecnológica, digital, por meio da Plataforma PH e Plurall/Maestro em todos as 

modalidades de Ensino.  

Para as aulas de Projeto de Vida e Inteligência Emocional, adotou-se a metodologia do Sistema 

OPEE, da Editora FTD, com autoria do renomado Psicoterapêuta, Psicólogo e Mestre em Educação 

Léo Fraiman. 

Para o investimento em tecnologia, a equipe do Colégio Bonvenuto adotou a metodologia prática 

de Robótica da Empresa Via Maker, atendendo os estudantes conforme as matrizes curriculares do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

A equipe escolar passou a oferecer uma pluralidade de atividades extracurriculares no contraturno 

como: projetos sociais, participações em olimpíadas científicas, culturais e esportivas, além dos 

treinamentos esportivos e culturais em: Futsal, Basquete, Handebol, Vôlei, Futevôlei, Judô, Ginástica 

Artística, Ginástica Acrobática, Academia de Dança, Cia. Show de Acrobática, Academia de Teatro, 

Orquestra de Cordas, Oficina de Violão e Canto, Coral para Pais e estudantes, Escola de Pais, 

Plantão de Dúvidas Permanente, Reforço Escolar Permanente e “Escola de Férias” nos meses de 

Janeiro e Julho para estudantes do Período Integral. 
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Trabalhando com foco na formação humana, sensível e no desenvolvimento global dos 

estudantes em seus aspectos intelectual, ético, moral, físico, social, afetivo e emocional, ocupando 

uma posição de destaque no cenário educacional da Cidade de Guarulhos.  

O crescimento exponencial do Colégio Bonvenuto só foi possível pela mobilização da comunidade 

escolar que implementou grandes reformas com base em um projeto moderno, arrojado e ousado.  

FILOSOFIA DE ENSINO: 

 

Todas as atividades educativas do Colégio Bonvenuto são desenvolvidas conforme as diretrizes 

de sua filosofia de ensino e visam explorar os possíveis potenciais de cada estudante, bem como 

suas múltiplas inteligências.  

Para isso, os integrantes da equipe escolar, bem como os pais e responsáveis buscam se inteirar, 

engajar e se comprometer visando a aplicação dos princípios filosóficos da escola. 

No Colégio Bonvenuto, os objetivos do ensino convergem para os fins mais amplos da Educação 

Nacional, expressos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. º 9.394/1996, 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e na Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

sendo eles: 

 Garantir ao estudante aprendizagens que possibilitem o fortalecimento e a consolidação das 

habilidades e competências previstas em cada etapa da Educação Básica; 

 Aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos 

diferenciados e a conteúdos complementares, para trabalhar com as necessidades de 

diferentes grupos de estudantes e seus familiares, aproximando assim, a família no processo 

educativo; 

 Promover, em um ambiente seguro e acolhedor, o desenvolvimento integral do estudante, 

contribuindo no processo de sua formação, com base nos princípios da individualidade, 

igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade; 

 Ensinar a se relacionar com seus semelhantes, com outros seres vivos e com o meio 

ambiente, tendo como base os valores morais, éticos, sociais e políticos; 

 Desenvolver o protagonismo no estudante, estimulando a autonomia de suas escolhas e 

decisões, permitindo que o mesmo faça a construção do seu próprio Projeto de Vida. 

NORMAS INTERNAS: 

 

 

PONTUALIDADE: 

 

O estudante deverá respeitar pontualmente o horário de entrada do Colégio, podendo o mesmo ter 

apenas 3 (três) atrasos por semestre, entrando assim, na 2ª aula do dia. 

Após o terceiro atraso, o responsável será avisado por telefone e o estudante retornará para casa. 
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O Colégio Bonvenuto fecha às 18h30* 

 

HORÁRIOS DOS INTERVALOS:  

 

 Educação Infantil: Manhã, das 9h às 9h30min e Tarde, das 15h às 15h30min; 

 Ensino Fund. I – Anos Iniciais: Manhã, das 9h às 9h30min e Tarde, das 15h às 15h30min; 

 Ensino Fund. II – Anos Finais: das 9h45 às 10h15min; 

 Ensino Médio: das 9h45min às 10h15min.  

 Após o intervalo, o estudante deverá estar em sala antes da entrada do Professor. Em caso 

de atraso, deverá encaminhar-se à direção, sendo automaticamente advertido. É importante 

ressaltar que não há intervalo entre as aulas; o sinal indica apenas a troca de professores, 

devendo ao estudante permanecer em sua sala de aula, evitando aglomerações nos corredores. 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Todos os Simulados e Provões PH, ocorrem no período da tarde – 14h às 18h na Plataforma 

Plurall. 

 

SAÍDA ANTECIPADA E DISPENSA DE ESTUDANTES: 

 

-Saídas durante o horário de aula, somente com a presença do Responsável, assinando o termo de 

dispensa na Secretaria Escolar do Colégio Bonvenuto; 

-Não será autorizada a dispensa por telefone, e-mail, agenda e Whatsapp. 

-Estudantes que farão alguma atividade no período da tarde (não poderão sair do colégio no horário 

do almoço), tendo como opção a Cantina do Colégio, que oferece variedade e preço justo, ou ainda 

a opção de trazer alimentação de casa.  

 

PERÍODO INTEGRAL: 

(Educação Infantil e Ensino Fundamental, Anos Iniciais): 

O Colégio Bonvenuto oferece, como opção, o Período Integral (manhã e tarde), para 

estudantes da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental, cinco dias por semana.  

No Período Integral, os estudantes terão convivência em grupos, sob a supervisão de 

educadores. A alimentação é terceirizada pela “Cantina da Vovó,” sob a supervisão de nutricionista. 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA: 

Educação Infantil: 

- Manhã: 7h30 às 11h30, 

- Tarde: 13h30 às 17h30; 

- Integral: 7h às 18h (tolerância até às 18h30). 

Ens. Fund. II (6.º ao 9.º ano): Anos Finais 

Manhã: 7h30 às 12h30. 

 

Ens. Fund. I (1.º ao 5.ºano): Anos Iniciais 

- Manhã: 7h30 às 11h45; 

- Tarde: 13h30 às 17h45; 

- Integral: 7h às 18h (tolerância até às 18h30). 

Novo Ensino Médio: 

Manhã:  7h30 às 13h15. 
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A Coordenação Pedagógica está à disposição para informar quais atividades são oferecidas para 

cada faixa etária e seus respectivos horários. 

HIGIENE PESSOAL (ED. INFANTIL): 

 

-Mamadeira: Sugerimos a troca da mamadeira a cada 3 (três) meses (não enviar mamadeira 

pronta); 

-Chupeta: Também devem ser enviadas em porta-chupeta; 

- Escova de dentes, pasta de dentes, toalha azul para os meninos e vermelhas para as meninas; 

Todos os itens devem ser identificados com o nome do estudante. 

(O Colégio estima as crianças largarem a chupeta, mamadeira e desfraude). 

 

ALIMENTAÇÃO E LANCHEIRA: 

 

Evite mandar produtos industrializados, exemplo: refrigerantes e salgadinhos, fazendo a 

opção por uma alimentação mais saudável.  

 

ESTUDANTES DO PERÍODO INTEGRAL: 

 

Além dos itens acima, os estudantes do Curso Integral deverão trazer na mochila, 

diariamente:  

-Outras peças do uniforme, como a troca de roupa, respeitando o uniforme do Colégio 

Bonvenuto. 

-Trazer roupa de cama identificada e padronizada como: lençol e fronha (branco e liso), 

travesseiro, cobertor (manta soft azul marinho liso). 

                     

FREQUÊNCIA: 

 

O controle de frequência às aulas é feito diariamente através do diário eletrônico dos 

professores.  

Os pais t e r ã o  informações d i á r i a s  a respeito da frequência dos filhos através do 

Aplicativo Sophia do Colégio Bonvenuto.  

É fundamental ao bom acompanhamento dos estudos que o estudante participe de todas 

as atividades propostas no dia.  

O estudante que não comparecer às aulas no período da manhã, não poderá participar 

das atividades extracurriculares no período da tarde. 

No caso de falta coletiva, será considerada matéria dada, devendo ao estudante fazer 

aula particular para aprender a matéria aplicada.  
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***Portal do estudante e Aplicativo para Smartphone IOS e Android 

Disponível em   nosso   site   (www.colegiobonvenuto.com.br),  com   calendário   anual, 

calendário de provas, informações de notas, faltas, segunda via de boletos, lição de casa, 

trabalhos, ocorrências disciplinares e pedagógicas. 

 

PROCEDIMENTO EM CASO DE AFASTAMENTO: 

 

Em caso  de   afastamento   das   atividades   escolares   por   tempo   prolongado,   o 

responsável  pelo  estudante  deverá  informar  o  motivo  à  direção,  que  se  encarregará  de 

orientar aos pais sobre como proceder durante o período em que o estudante não puder 

acompanhar as aulas. 

Laudos: Os estudantes que possuem Laudo Médico, deverão entregar anualmente 

atualizado na Direção. 

 

DISCIPLINA: 

 

Disciplina é a ordem necessária ao funcionamento regular e bem-sucedido de uma 

organização.  Sem  ela,  não  é  possível  alcançar  o  ensino  sério  que  oferecemos.  O Colégio 

dá ênfase a essa questão, registrando as ocorrências disciplinares no sistema Sophia, 

comunicando-as à família, que será chamada quando o estudante não for capaz de responder por 

suas atitudes.  

 

PARA UM PERFEITO CONVÍVIO ESCOLAR, É EXIGIDO DO ESTUDANTE: 

 

• Manter, em sala de aula, conduta compatível com a disciplina e a boa ordem de 

ensino; 

•  Manter-se  atento  às  aulas,  acompanhando-as  e  participando  das  atividades 

propostas pelo professor; 

• Fazer as tarefas de casa diariamente; 

 Colaborar na conservação do prédio, do mobiliário escolar e de todo o material de 

uso coletivo. Quando causar danos materiais ao Colégio, aos colegas, aos professores ou aos 

funcionários, deverá indenizar pelos prejuízos causados; 

• Tratar colegas, professores e funcionários do Colégio com respeito; 

• Ter comportamento social adequado; 

• Permanecer na sala de aula durante as trocas de professores; 

• Usar de honestidade e seriedade em todos os atos escolares; 

• Dirigir-se à Direção quando excluído da sala de aula; 

• Comparecer, pontualmente, às aulas e demais atividades propostas; 

http://www.colegiobonvenuto.com.br)/
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• Deixar o aparelho celular e outros objetos guardados durante a aula. Caso traga-os para 

a escola, responsabilizar-se integralmente por eles, comprometendo-se, inclusive, a desligar o 

celular antes do início das aulas do dia; 

• Praticar somente atos respeitosos, não são permitidos beijos apaixonados e quaisquer 

tipos de carícias dentro do Colégio Bonvenuto; 

• Voltar para casa após o término das aulas, não permanecendo nas proximidades do 

Colégio; 

• Utilizar uniforme completo do Colégio, como camiseta, blusão, saia, bermuda, calça,  

vestido e tênis. 

 

CONSIDERAMOS FALTA GRAVE, CABÍVEL DE MEDIDA DISCIPLINAR: 

 

• Falsificar assinatura de seu responsável legal; 

• Formar   grupos   com   o   objetivo   de   promover   algazarra   ou   distúrbios   nas 

dependências e nas imediações do Colégio Bonvenuto; 

• Negar-se a entrar no Colégio Bonvenuto em tempo de assistir às aulas do dia; 

• Ausentar-se das aulas sem autorização; 

• Fumar no  Colégio Bonvenuto e em suas imediações, mesmo com conhecimento 

dos pais ou responsáveis; 

• Portar bebida alcoólica dentro do Colégio Bonvenuto, em suas imediações ou em 

qualquer atividade promovida pelo mesmo, ainda que não realizada em suas instalações; 

• Promover, sem autorização da Direção, coletas e subscrições dentro ou fora do 

Colégio; 

• Realizar qualquer tipo de comércio dentro do Colégio sem autorização expressa da 

Direção; 

• Participar de movimentos de hostilidade ou desprestígio ao Colégio e a tudo que a 

ele se refira, inclusive no mundo virtual, em blogues, redes sociais ou sites em geral; 

• Utilizar materiais que não sejam compatíveis com as atividades do Colégio, como fones 

de ouvidos e equivalentes, baralhos, jogos e revistas; 

•  Brigar  ou  agredir  colegas  ou  funcionários,  bem  como  incentivar  atitudes  dessa 

natureza dentro ou fora do estabelecimento; 

• Ingerir refrigerantes, chupar balas, goma de mascar ou fazer qualquer tipo de lanche 

durante a aula; 

• Usar uniformes e adereços de torcidas organizadas, de clubes e de times de futebol. 

• Negar-se a utilizar o uniforme completo; 

• É  proibida  a  utilização  de  bonés,  toucas,  gorros,  chapéus,  sandálias,  chinelos, 

sapatilhas, croc´s e qualquer blusa sobre a camiseta da escola; 



                                                                                          

COLÉGIO BONVENUTO 
                                          

                                                                               MANUAL DO ESTUDANTE BONVENUTO   
 
 

10 
 

• Denegrir a imagem do Colégio, de seus estudantes e funcionários por qualquer 

meio, incluindo a internet; 

• Sair das dependências do Colégio durante o intervalo ou ficar na calçada no horário de 

saída, esperando o transporte Escolar; 

• Tumultuar as aulas; 

• Praticar atos de indisciplina na fila, no intervalo, na cantina ou em qualquer ambiente da 

escola; 

• Gritar na escola, atrapalhando a concentração dos demais estudantes; 

Em caso de Indisciplina durante a aula, o estudante será excluído da sala pelo professor 

ou, durante as trocas dos mesmos, pelos inspetores. 

Em ambos os casos, o estudante será encaminhado à Direção. 

Advertências e suspensões serão registradas e encaminhadas à família. A suspensão 

será cumprida na forma e no período determinado. Se a suspensão ocorrer em dias de provas, o  

estudante  poderá  realizá-las  somente  em  caráter  de  2.ª  chamada,  com autorização expressa 

da Direção e pagamento na secretaria do Colégio. 

Importante: As advertências e suspensões não respeitarão, necessariamente, uma 

sequência, podendo a sanção ser aplicada de acordo com a gravidade e necessidade. 

 O estudante com qualquer ocorrência disciplinar, perderá o direito a qualquer tipo 

de descontos nas mensalidades. 

 

O USO DO CELULAR EM SALA DE AULA: 

 

Para o bom andamento das aulas e como boa prática de convívio, é proibido o uso de 

telefones  celulares,  sob  qualquer  aspecto, durante  os horários  de  aula.  Caso  esta norma não 

seja observada, o professor solicitará o aparelho ao estudante e o entregará à Direção,  

devidamente  identificado, onde ficará à disposição dos responsáveis pelo estudante.   

Ressaltamos que tal proibição é amparada por legislação estadual em vigor (lei n.º 12.730, 

de 11/10/2007, regulamentada pelo decreto n.º 52.625, de 15/01/2008). Solicitamos  aos  

responsáveis  que  orientem  adequadamente  seus  filhos  quanto  ao assunto em questão. 

 

UNIFORME: 

 

Para qualquer turno de atividade escolar, exige-se o uso do uniforme completo, sendo 

este obrigatório e sem o qual o estudante será impedido de entrar no Colégio.  

O estudante deverá identificar  e  valorizar  o  uniforme,  não  cortando  mangas,  golas,  

barras  ou usando suas peças pelo avesso, rabiscadas ou desenhadas. Uma boa apresentação é 

indispensável e será exigida. 
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O uniforme poderá ser adquirido na Loja Tumblr Rua: Mena, 354 – Jardim Santa Mena, 

Guarulhos/ SP – Telefone:  (11) 99341-3851. Não será permito a utilização de camisetas 

promocionais ou uniforme esportivo para o período de aula. Como calçado aceita-se somente o uso 

de tênis, sendo expressamente proibido o uso de sandálias, chinelos e equivalentes, como os 

populares Croc´s e similares. 

Durante as aulas de judô os estudantes deverão usar Kimono azul identificados com o 

logo do Colégio Bonvenuto (podendo ser adquirido com o Professor de Judô). 

Durante as aulas de Ginástica e Dança, os estudantes deverão utilizar Collant específico 

para essas modalidades, (podendo adiquirir na Loja Tumblr). 

Durante as aulas e treinamentos esportivos, os estudantes deverão utiliazar a camiseta 

própria do esporte, (podendo adiquirir na Loja Tumblr). 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL: 

 

A lista de material é de uso pessoal, e deve ser providenciada pelo estudante. O material 

escolar é de inteira responsabilidade do mesmo. Deve, portanto, ser devidamente identificado. 

Objetos de  valor  não  devem  ser  trazidos  para  a  o Colégio, onde o mesmo não  

se responsabilizará por extravios ou danos a aparelhos celulares, máquinas fotográficas, jogos e 

outros. 

O Colégio disponibiliza armários através da parceria com a Empresa Global Box, 

podendo ser adquirido através do Telefone: 4020-6728 site www.globalbox.com.br 

  

APOSTILAS: 

 

Durante o  ano  letivo,  o  estudante  receberá  as  apostilas  conforme os critérios do 

Colégio Bonvenuto e Sistema de Ensino. 

Essencial para o desenvolvimento das atividades, a apostila deve ser adquirida 

através da Livraria Moraes e Oliverio, na Secretaria do Colégio, no ato de sua matrícula.  

Em razão da entrega ocorrer após sete dias úteis posteriores ao pedido, alertamos aos 

Pais e Responsáveis que realizem a aquisição com antecedência. 

*Não serão entregues Material Didático, cujas parcelas estejam sem pagamento. 

 

MEDICAMENTOS: 

 

O Colégio não poderá administrar nenhuma medicação sem a devida orientação e 

autorização dos Responsáveis e o envio do medicamento com a prescrição médica. 

 

 

ATENDIMENTOS AOS PAIS: 
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Um dos grandes desafios do Colégio é completar a educação que os estudantes 

recebem em casa, ao mesmo tempo em que os prepara para enfrentar o mundo sem receios. 

Os pais que desejarem obter esclarecimentos sobre o funcionamento do Colégio e 

informações sobre o desempenho escolar dos filhos, devem procurar a Direção e Coordenação, 

marcando previamente uma entrevista. 

A Direção entrará em contato com os pais ou o responsáveis sempre que necessário, 

por isso, é importante manter atualizado o endereço, o número de telefone e endereços de e-mail na 

secretaria do Colégio Bonvenuto, ou através do próprio App do Colégio. 

São meios oficiais de comunicação utilizados pelo Colégio: 

• App Sophia Escolar; 

• e-mail; 

• cartas, circulares e comunicados; 

• telefonemas e whatsapp 

Os pais poderão entrar em contato direto com o nosso Diretor Pedagógico, Toninho 

Bonvenuto, através do Whats (11 96015-1515) ou pelo e-mail secretaria@colegiobonvenuto.com, 

com nossa Coordenadora Pedagógica Geane, através do Whats (11 94585-1935) ou pelo e-mail 

coordenacao@colegiobonvenuto.com.br  

 

TAREFA DE CASA: 

 

As tarefas servem para fixar o conteúdo apresentado em classe, identificar dúvidas, 

desenvolver a responsabilidade, além de desenvolver o hábito de estudo.  

Realizar as tarefas solicitadas pelo professor é, portanto, um dever que não pode ser 

esquecido. As  tarefas  são  apresentadas  diariamente  na  forma  de  exercícios, problemas, 

redações, pesquisas, entrevistas, livros indicados para leitura ou estudo na própria apostila. 

A ausência à aula não é motivo para deixar de fazer a tarefa de casa. Se a falta ocorrer 

no dia da apresentação da tarefa, o estudante deverá apresentá-la ao professor no dia seguinte, 

impreterivelmente. Caso a falta ocorra no dia em que o professor designou a tarefa, é 

responsabilidade do estudante informar-se sobre ela com os colegas, através da coordenação ou 

Portal do Estudante. 

PLATAFORMA PLURALL: 

 

Tudo o que você precisa em um só lugar. (Pegar login e senha na Secretaria do Colégio.) 

A Plataforma PH é o centro da comunicação on-line entre o Sistema PH, Colégio 

Bonvenuto, pais e estudantes.  

No portal você encontra informações atualizadas e acessa produtos e serviços de uma 

forma simples e rápida, do seu computador, tablet ou celular. Acesse: 

www.phsistemadeensino.com.br e faça seu login. 

mailto:secretaria@colegiobonvenuto.com
mailto:coordenacao@colegiobonvenuto.com.br
http://www.phsistemadeensino.com.br/
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO PLURALL: 

 

O Colégio Bonvenuto possui a modalidade do Ensino Híbrido, que consiste em oferecer 

atividades remotas para potencializar o aprendizado, a partir da utilização de meios on-line e off-line 

de maneira conjunta.  

Os professores solicitarão atividades complementares na Plataforma Plurall, com foco em 

aprofundar o conteúdo trabalhado em aula, complementando o conhencimento adquirido em sala de 

aula. 

A resolução das atividades são obrigatórias e estão presententes na composição da nota 

trimestral. 

 Apoio ao estudante 

Os estudantes podem acessar ambientes exclusivos e personalizados para seu ano 

letivo, além de conteúdos lúdicos de apoio ao material didático. O estudante ainda dispõe de 

plantões on-line com professores do PH, podendo utilizar diferentes soluções educacionais e ter 

acesso às aulas digitais, produzidas e postadas no portal pelos educadores. 

 Participação da Família 

Para melhor acompanhamento da vida escolar dos filhos, os pais têm acesso a 

Plataforma Sophia Escolar, onde terão informações do Colégio, Lição de casa; Comunicados; 

Boletim e Notas; Emissão de Boletos;  Calendário de provas; Informações financeiras; Ocorências 

disciplinares e faltas.   

O login e senha serão emitidos na Secretaria do Colégio. 

 

PLANTÃO DE DÚVIDAS ONLINE: 

 

Os professores e autores do Material PH no seu computador! 

Atendimento com professores, via web, em agendamentos diferenciados? Só o estudante 

Bonvenuto tem! 

São aulas abertas em chats para que o estudante tire suas dúvidas e aprofunde seus 

conhecimentos nos exercícios do material didático. Tudo isso com agendamentos segmentados por 

série e disciplinas personalizadas.  

O calendário conta ainda com uma grade horária que disponibiliza diferentes horários 

para o mesmo plantão, o que possibilita significativa flexibilidade para o atendimento do estudante. 

 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

O Colégio Bonvenuto adota estratégias e instrumentos de avaliação das aprendizagens 

visando o progresso individual e contínuo que favoreça o crescimento do estudante. 
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A avaliação da aprendizagem será realizada em função dos conteúdos aplicados, e serão 

utilizados métodos e instrumentos de avaliação ativos, diversificados e coerentes com as 

concepções e finalidades educativas expressas na Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

e, consequentemente na Proposta Pedagógica do Colégio. 

A avaliação da aprendizagem dos estudantes será aplicada por meio dos seguintes 

instrumentos: 

 Seminários em Grupos; 

 Trabalhos Individuais; 

 Autoavaliação; 

 Portfólio; 

 PE (Prova Específica dissertativas); 

 Provão PH; 

 Phzinhos; 

 Simulados dos Principais Vestibulares do País; 

 PGA (Prova Geral Avançada) 

 

LEGENDA DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO BONVENUTO: 

A avaliação da aprendizagem ao longo de cada Trimestre no Colégio Bonvenuto, será aplicada por 

meio dos seguintes instrumentos: 

 PE1 (PROVA ESPECÍFICA): Elaborada pelo próprio Professor, sendo aplicada de 

forma presencial e no horário da aula do Professor, durante o período determinado de acordo com 

cronograma escolar. São avaliações dissertativas, explorando muita interpretação de texto através 

dos enunciados, de caráter formativa que servirão para mensurar o nível de aprendizado dos 

estudantes. 

 SEMINÁRIOS EM GRUPOS DE 4 OU 5 ESTUDANTES: Consiste em avaliar de modo 

mais verdadeiro o desenvolvimento dos estudantes ao longo do Trimestre em assuntos relacionados 

aos 15 Temas Contemporâneos Transversais, no qual a argumentação e o posicionamento crítico 

serão analisados de modo completo. Trata-se de verificar o comprometimento do estudante com a 

tarefa de se inteirar sobre o assunto e apresentar na sala de aula, utilizando todos os recursos, 

expondo sua opinião e ponto de vista. Os seminários buscam avaliar a participação, o 

comprometimento, a desenvoltura, o trabalho em equipe, a liderança e o desenvolvimento das 

habilidades dos estudantes. Os Seminários deverão ser trabalhados e ensaiados no contraturno e nas 

dependências do Colégio, evitando assim, o desconforto da utilização das residências. 

 TRABALHO INDIVIDUAL: Consiste em produzir, pesquisar e mostrar domínio do 

assunto abordado atribuído pelo Professor de cada Componente Curricular. O Trabalho Individual 

deverá ser manuscrito em papel almaço e entregue na data marcada de acordo com cronograma de 

cada trimestre. 

 PORTFÓLIO: Consiste em um arquivo pessoal de atividades que armazena as 
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produções dos estudantes ao longo do Trimestre, com vistas à análise e verificação dos Cadernos 

completos, Apostilas Completas, Atividades realizadas em aula e o desenvolvimento de habilidades e 

competências  propostas. 

 PROVÃO PH (P1, P2, P3, P4...): Consiste em Avaliações Externas de múltipla 

escolha, elaborada pelo Sistema de Ensino PH, contendo diversos módulos das apostilas em formato 

de vestibular. O Provão PH será aplicado no contraturno escolar, através da Plataforma Plurall. 

 SIMULADOS ENEM, FUVEST, UNICAMP, UNIFESP E PGA: Consistem em 

avaliações com questões de múltiplas escolhas, no formato dos principais vestibulares do País. Os 

Simulados serão realizados na Plataforma Plurall no contraturno escolar e finais de semana. 

 AUTOAVALIAÇÃO: Será aplicada nos Componentes Curriculares da Parte 

Diversificada e Itinerários Formativos: Consiste em uma estratégia de avaliação formativa. A 

autoavaliação exigirá do estudante sinceridade, empatia, autogestão, tomada de decisão 

responsável e várias outras competências socioemocionais e, permitirá que o próprio estudante 

meça seu aprendizado sobre determinado assunto, favorecendo  seu protagonismo. 

 PHZINHO: Consiste em uma avaliação externa do Sistema de Ensino PH, disponível 

semanalmente após o término de cada módulo. 

 PARTICIPAÇÃO E COMPROMETIMENTO: Será aplicado nos Componentes 

Curriculares da Parte Diversificada e Itinerários Formativos, onde os professores atribuirão uma nota 

relacionada ao estudante. 

Todas as atividades de caráter avaliativo manterão uma relação direta com os objetivos 

didáticos e os conteúdos trabalhados durante o trimestre, semestre e ano em sala de aula. 

Atendendo os princípios e diretrizes da Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

os instrumentos e métodos de avaliação da aprendizagem, visam analisar e contribuir para o 

desenvolvimento dos estudantes de maneira plena e integral. 

O aproveitamento escolar do estudante será expresso em notas trimestrais usando a 

escala numérica de zero a dez (0) a 10) inteiros, com graduação decimal de 0,5 (meio) em 0,5 

(meio). 

 As notas de sete (7) a dez (10) expressam rendimento satisfatório do estudante. 

 As notas de zero (0) a seis e meio (6,5) expressam rendimento insatisfatório do 

estudante.  

Os resultados da avaliação da aprendizagem serão sistematicamente registrados nos 

Diários de Classe, discutidos com os estudantes trimestralmente, comunicados aos estudantes e aos 

pais ou responsáveis legais através do app Sophia.  

Na Educação Infantil, a avaliação será feita por meio de registros na Ficha de 

Acompanhamento Pedagógico Individual (FIAPI), onde constarão apontamentos como: atividades 

desenvolvidas, observações, intervenções pedagógicas e objetivos alcançados. 

 

 

 

https://educacao.imaginie.com.br/avaliacao-formativa/
https://educacao.imaginie.com.br/avaliacao-formativa/
https://educacao.imaginie.com.br/competencias-socioemocionais-bncc/
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COMPOSIÇÃO DE NOTA TRIMESTRAL: 

 

As avaliações devem ocorrer através do somatório de atividades e jamais dividir 

conhecimentos, as representações do rendimento escolar do estudante, devem ser pautadas no 

desenvolvimento e na produção do mesmo em todas as dimensões (cognitivas, social e emocional). 

Todos os instrumentos produzidos pelo estudante, deve ser levado em consideração 

através da análise do desenvolvimento global do estudante. 

O Colégio Bonvenuto oferecerá diversos instrumentos de avaliação durante o período de 

cada trimestre, cada componente curricular terá a nota 10,0 (dez) dividida pela quantidade de 

instrumentos do trimestre.  

A pontuação satisfatória no trimestre em cada Componente Curricular, será de 7,0 (sete) 

pontos, com o somatório de todas as atividades ofertadas ao longo do trimestre.  

 

EXEMPLO DE FORMAÇÃO DA NOTA TRIMESTRAL: 

 

 

 

PROVAS SUBSTITUTIVAS: 

 

Caso o estudante perca alguma prova, deverá solicitar segunda chamada na secretaria 

do Colégio após o período de avaliação, segundo o calendário escolar, quando será cobrado um 

valor de: 

PE (Prova Específica) – R$ 60,00  

Prova do Livro – R$ 60,00  

PGA e Simulados – R$ 100,00 

* As provas substitutivas acontecem no período contrário da aula. 

* As Avaliações Gerais do Ensino Médio como: PGA, ENEM e Provas pH, acontecem no 

período da tarde ou finais de semana. 
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RECUPERAÇÃO:  

 

A recuperação da aprendizagem é parte integrante do processo educativo e construção 

do conhecimento e, deve ser entendida como orientação permanente de estudo e criação de novas 

situações de aprendizagem ao estudante. 

O estudante terá direito a estudos de recuperação nos componentes curriculares em que 

o aproveitamento for considerado insatisfatório com nota trimestral inferior a (7,0) sete. 

A recuperação paralela da aprendizagem será realizada no contraturno escolar, ao longo 

do trimestre e ano letivo, visando corrigir as deficiências e dificuldades do processo de ensino e 

aprendizagem detectadas ao longo do período letivo. 

No processo de recuperação paralela os estudantes desenvolverão dois (2) instrumentos 

de avaliação, como: 

 Trabalho Específico com conteúdo do Trimestre e 

 Prova baseada no Trabalho. 

O processo de recuperação paralela deve contemplar o conteúdo que foi aplicado e 

trabalhado com o estudante durante o trimestre. 

Os estudantes serão convocados para participarem dos Plantões de Dúvidas e Reforço 

Escolar Permanente pelos professores. 

A nota a ser atribuída ao estudante, após ser submetido ao processo de recuperação 

paralela, será sempre a maior (nota trimestral ou nota obtida pós recuperação). 

Ao final do ano letivo o estudante que não obtiver a nota final (média dos 3 trimestres) 

igual ou superior a sete (7,0), em até três (3) componentes curriculares, participará do Período 

Intensivo de Estudos (PIE – Recuperação Final), no período de acordo com cronograma escolar. 

O Período Intensivo de Estudos (PIE – Recuperação Final) é destinado ao estudante com 

aproveitamento insuficiente e visa aprimorar as habilidades e competências desenvolvidas ao longo 

do ano letivo, sendo ofertado com: 

 Aulas; 

 Trabalhos; 

 Provas. 

O Período Intensivo de Estudos (PIE) será desenvolvido no horário da aula e terá a 

duração máxima de uma (1) semana. 

 

APROVAÇÃO:  

 

O rendimento escolar do estudante será apontado, trimestralmente, pelos professores no 

Boletim Escolar Digital na plataforma Sophia Escolar. 

O cálculo da nota a ser atribuída ao estudante, ao longo e ao final do ano letivo, deve 

considerar, principalmente a análise dos seguintes aspectos: 
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 Aquisição de conhecimentos e de habilidades;  

 Desenvolvimento de atitudes; 

 Incorporação de valores e da cultura; 

 Desenvolvimento da capacidade de mobilizar, articular e aplicar estes recursos; 

 Desenvolvimento da capacidade de lidar com emoções visando levar o estudante 

ao encontro da solução de problemas da vida. 

Será considerado apto para prosseguimento dos estudos na série/ano subsequente 

(APROVADO), o estudante que: 

Obtiver, ao longo do ano letivo, em cada componente curricular, nota trimestral igual ou 

superior a sete (7,0), a ser calculada pelo somatório das notas atribuídas ao seu desenvolvimento 

integral e à sua produção acadêmica, durante o processo de ensino e aprendizagem. 

 A nota final (resultado anual) a ser atribuída ao estudante, em cada componente 

curricular, será calculada da seguinte forma: 

 NOTA FINAL DO COMPONENTE CURRICULAR = Nota (1º Tri) + Nota (2º Tri) + Nota 

(3º Tri) dividido por três (03) = (7,0) sete ou mais. 

O estudante será considerado aprovado se estiver enquadrado na situação do artigo 

anterior, em todos os componentes curriculares. 

Os casos nos quais o estudante não estiver enquadrado na situação do artigo anterior, 

serão objetos de análise do Conselho de Classe/Série/Ano, que deliberará sobre a aprovação ou 

retenção do estudante. 

A decisão final sobre a promoção ou retenção do estudante será proferida pelo Conselho 

de Classe/Série/Ano respeitadas as competências legais do Diretor de Escola. 

Para ser promovido, será exigido do estudante a frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) das aulas previstas e dadas, em cada componente curricular. 

RETENÇÃO:  

 

Respeitadas as normas legais vigentes no Ensino Fundamental e Médio, será 

considerado retido o estudante que:  

Após participar do processo de recuperação paralela e do Período Intensivo de Estudos 

(PIE – Recuperação Final), não alcançar a nota igual ou superior a sete (7,0), nos respectivos 

componentes curriculares.  

Registrar e consolidar uma frequência escolar inferior a 75% das aulas previstas e dadas, 

em qualquer componente curricular. 

 

BOLETIM DE NOTAS: 

 

Ao final de cada trimestre, os pais terão acesso online do boletim, através da Plataforma 

Sophia Escolar, onde estarão as notas e frequência, e confirmará o recebimento, assinando o livro 
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de ocorrências e lista de comparecimento às reuniões de pais com datas previstas no Calendário 

Anual, disponível no Site do Colégio (www.colegiobonvenuto.com.br) 

 

TRABALHOS: 

 

- Não serão aceitos trabalhos atrasados e digitados (apenas manuscritos) 

- Todos os trabalhos deverão ter a identificação correta do estudante. 

- No caso de falta do estudante na data de realização ou de entrega dos trabalhos, 

estes deverão ser enviados pelos responsáveis. 

 

CRONOGRAMA ANUAL: 

 

Acompanhem o Cronograma Anual com Datas de Provas, Eventos, Calendários e Outros 

através do site: colegiobonvenuto.com.br 

 

 

 

 

http://www.colegiobonvenuto.com.br/
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