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Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. (Lc. 10, 33-34)

Caros alunos,

Mais um ano se inicia!
Sejam todos bem-vindos à Casa de Dom Bosco, fundador dos 
Salesianos. Sejam acolhidos na maior Rede Católica de Educação das 
Américas: a Rede Salesiana Brasil Escolas.
No Salesiano, você terá “casa que acolhe, paróquia que evangeliza, 
escola que encaminha para a vida, e pátio para se encontrarem como 
amigos e viverem com alegria” (Bom Bosco). Além disso, os pilares 
políticos pedagógicos pastorais contemplam uma formação integral e 
inclusiva de excelência, o diálogo permanente com as realidades, 
inovações, garantia dos direitos humanos e os valores cristãos.
Neste ano, daremos maior relevância a um tema muito querido por 
Dom Bosco: a formação de bons cristãos e honestos cidadãos, como 
essência da educação global. Esse binômio encarna a essência da 
educação salesiana. Enquanto Escola Salesiana, vamos aprofundar 
cada vez mais nossa identidade de evangelizadores e educadores da fé. 
Esta temática, permite-nos reviver o que Bom Bosco pensava e qual era 
seu modo de fazer e agir entre os jovens, com a intenção de prepará-los 
para a sociedade onde viviam, sujeitos a mudanças impetuosas, muito 
semelhantes à nossa.
Na Campanha da Fraternidade 2020, refletiremos sobre a “Fraternidade 
e vida, dom e compromisso”. A partir do testemunho de Santa Dulce 
dos Pobres (Irmã Dulce) aprofundaremos e vivenciaremos os seguintes 
valores: perseverança, amor ao próximo e princípios.
Que Deus os abençoe! Formamos, a partir de hoje, alunos veteranos e 
novatos, uma única família, a Família Salesiana Niterói. Que nossa Mãe 
Auxiliadora interceda por todos nós!
Fraternalmente em Dom Bosco,



EXPEDIENTE

Publicação do Colégio Salesiano Santa Rosa (Rede Salesiana Brasil 
/ Escolas) Rua Santa Rosa, 207 – Santa Rosa – Niterói (RJ) CEP: 
24240-225 - Telefone: (21) 3578-9400  / 
e-mail: cssr@salesiano.br Site: www.salesianoniteroi.com.br

CONTATOS COM O COLÉGIO

Manual  do Aluno - 2020
V

E
R

S
O

V
E

R
S

O
V

E
R

S
O

SETORES TELEFONE(S) E-MAIL

Diretoria

Tesouraria

Secretaria

3578.9435

3578.9417

3578.9409

cssr@salesiano.br

tesouraria.cssr@salesiano.br

anna.boldrini@salesiano.br

      ANO LETIVO 2020

      Início das aulas: 04/02 

Calendário e organização das turmas

A formação de turmas é de exclusiva competência do colégio e 
seguirá critérios educacionais, psicopedagógicos e sociais. 

O Calendário Escolar poderá, a critério do COLÉGIO, ser alterado, 
bem como poderá o COLÉGIO, também a seu critério, promover a 
extinção de turmas, agrupamento de classes, alteração de horário e 
outras medidas que sejam necessárias por razões de ordem 
administrativa e/ou pedagógica, respeitadas as previsões contratuais e 
as exigências legais de carga horária e número mínimo de dias letivos.   



Calendário Letivo 2020
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èInício e Término de Etapas, Semestre e Ano
Acolhida de Alunos (Novos)è

AV 1 EF I e EF II

AV 2 EF I

AV 2 EF II e EM

Aulas e provas de Recuperação 
(todos os segmentos)

Dias livres para alunos

Sábados com atividades pedagógicas para todos 
os segmentos

Feriados 

1ª etapa: 04/02 a 20/05 ( 70 dias)
2ª etapa: 21/05 a 04/09 ( 69 dias)
3ª etapa: 08/09 a 04/12 ( 63 dias)

202 dias letivos comuns

Sábados com atividades Pedagógicas para um 
os segmento especifíco
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30: Celebração do 9º ano EFII

03: Festa do Livro

Auto de Natal do Ensino Fundamental I (encerramento das 
aulas do EFI) e Formatura da 3ª série EM
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Regimento Escolar
Artigos (222 a 239) extraídos do Regimento Escolar Unificado da  ISJB.

DOS DIREITOS

Art. 222. Além daqueles que lhe são outorgados por Legislação 
específica ou por este Regimento, constituem direitos dos 
educandos:
I – questionar, com respeito e visando ao aperfeiçoamento do ensino, 
as deficiências escolares que se verificarem e que, pela sua natureza, 
possam prejudicar o aproveitamento escolar;
II – utilizar-se das instalações e dependências do Colégio, assim como 
dos livros da biblioteca, nos termos de regulamentos e normas próprios;
III – ser tratado com respeito, atenção e urbanidade, pela direção, 
professores, funcionários do Colégio e colegas;
IV – participar das atividades escolares, desenvolvidas em sala de aula, 
e de outras de caráter recreativo, esportivo e religioso destinadas a sua 
formação, promovidas pelo Colégio;
V – tomar conhecimento, por meio de Boletim Escolar, de seu 
desempenho acadêmico e frequência; 
VII – requerer a transferência de turno quando maior de idade ou, por 
meio dos pais, quando menor, desde que haja vaga no turno pretendido;
VIII – requerer cancelamento de matrícula ou transferência, quando 
maior de idade, ou por meio dos pais ou responsáveis, quando menor, 
desde que esteja em dia com as obrigações financeiras;
IX -  participar de viagens acadêmicas e culturais, atividades 
desportivas, cívicas e sociais;
X – ser respeitado nas suas características individuais, sem sofrer 
discriminação de qualquer natureza;
XI – votar e ser votado nas eleições escolares para representante de 
turma, observando as orientações do Manual do Educando;
XII – recorrer às autoridades do Colégio quando prejudicado em seus direitos.

SEÇÃO II
DOS DEVERES

Art. 223. Constituem deveres dos educandos, além daqueles que lhes 
são emanados por toda a legislação vigente ou por este Regimento:
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I – respeitar a Direção, corpo técnico, docentes, demais funcionários e 
colegas;
II – respeitar as normas de conduta da Instituição;
III – não incitar os colegas a atos de rebeldia;
IV – abster-se de colaborar em faltas coletivas;
V – manter postura adequada ao ambiente escolar, observando 
proibição de namoro no espaço interno do Colégio, conforme 
orientações contidas no Manual pelo Colégio;
VI – prestigiar as solenidades e festas sociais e cívicas promovidas pelo 
colégio.
VII – apresentar documentos quando lhe forem exigidos; 
VIII – observar a pontualidade e assiduidade às aulas, às demais atividades 
escolares, portando sempre a carteira estudantil e apresentando-se 
devidamente trajado com uniforme definido pelo Colégio;
IX – não utilizar e/ou traficar drogas lícitas e/ou ilícitas nas 
dependências do Colégio; 
X –  cumprir as tarefas escolares; 
XI – estar de posse do material didático, inclusive o de laboratório, que 
são utilizados pelos professores durante as aulas;
XII – não se ocupar em assuntos estranhos às atividades estudantis, 
dentro dos horários escolares e nas dependências da Instituição; 
XIII – solicitar autorização da Direção, para realizar coletas e 
subscrição dentro ou fora do Colégio, usando o nome da Instituição; 
XIV – entregar aos pais ou responsáveis Circulares, Comunicados, 
Boletins, Convocações, Convites e afins;
XV – respeitar o horário de entrada, saída e permanência nas 
dependências da escola, após o término das aulas, conforme 
orientações contidas no Manual do Educando.
Art. 224. É vedado ao educando:
I – utilizar-se de meios de comunicação social (Internet, telefones 
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; 
II – utilizar-se dos dispositivos telemáticos da Instituição de ensino ou 
próprios, dentro do ambiente escolar, para fins diversos dos didáticos. O 
educando sofrerá as penalidades previstas no Regimento Escolar e poderá 
ser encaminhado às autoridades legais e sofrer as sanções penais cabíveis, 
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Dos direitos e deveres dos pais ou representantes legais

se o ocorrido configurar ato infracional por invasão a dispositivo 
informático (crime cibernético);
III – causar danos ou prejuízos, de qualquer natureza, a outrem ou ao 
Colégio;
IV – praticar atos que atentem contra a moral e os bons costumes e/ou ter 
em seu poder impressos, gravuras ou outros materiais do gênero;
V – entrar em classe ou dela sair, sem permissão do professor;
VI – promover quaisquer atividades com finalidade lucrativa, interna 
ou externamente, sem o prévio consentimento da Direção;
VII – levar para as aulas quaisquer objetos com que possa distrair-se 
ou distrair a atenção dos colegas;
VIII – portar, induzir e fazer uso de armas, objetos perigosos, tóxicos, 
estimulantes e bebidas alcoólicas na escola ou nos serviços 
complementares;
IX – retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares 
ou nela permanecer fora do horário, sem estar devidamente autorizado 
pela Direção e ou equipe técnico-pedagógica;
X – ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao 
conteúdo que estiver sendo desenvolvido;
XI – opor-se à disciplina escolar;
XII – portar objetos de valor no âmbito escolar que não se destinam a 
fins pedagógicos;
XIII – portar bombas e outros artifícios que possam causar danos 
morais e/ou patrimoniais às pessoas e à instituição;
XIV – praticar atos de discriminação e bullying dentro do Colégio.

CAPÍTULO III

SEÇÃO I
DOS DIREITOS

Art. 225. São direitos dos pais ou representantes legais do 
educando:
I – conhecer a Proposta Pedagógica do Colégio e o Regimento Escolar;
II – ter acesso às informações referentes à vida escolar do educando;
III – contribuir com sugestões para a melhoria da Proposta Pedagógica 
da Escola;
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IV – conhecer o Calendário Escolar, as atividades e a programação do 
desenvolvimento letivo, inclusive possíveis alterações que possam 
advir no decorrer do processo, via circular, e-mail, SMS (mensagens ou 
torpedos via celular), telefone ou qualquer outro meio de 
comunicação;
V – ser atendido pela Direção, equipe técnico-pedagógica-
administrativa e pelos docentes do Colégio;
Art. 226. O Colégio garante o diálogo e a discussão acerca da relação 
ensino-aprendizagem com as famílias por meio de reuniões coletivas e 
individuais, plantão pedagógico para esclarecimento de dúvidas, 
circulares e cartas impressas e on line enviadas ao longo do ano.

SEÇÃO II
DOS DEVERES

Art. 227.  São deveres dos pais ou representantes legais do educando:
I – conhecer as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, quando for o caso;
II – cumprir as disposições regimentais e as demais normas da escola;
III – ressarcir o colégio por danos materiais causados ao seu 
patrimônio pelo educando sob sua responsabilidade;
IV – ressarcir os educadores e/ou educandos que sofrerem danos 
morais causados pelo educando sob sua responsabilidade; 
V – garantir a assiduidade e pontualidade do educando às aulas e atividades;
VI – acompanhar o desempenho do educando no processo ensino-
aprendizagem;
VII – prover ao educando do uniforme e material didático-pedagógico 
exigido pelo Colégio;
VIII – respeitar e tratar com civilidade os educadores da comunidade 
educativa;
IX – garantir ao Colégio a saída do educando, após o término das aulas 
e/ou atividades escolares, conforme Manual do Educando;
X – fazer agendamento prévio para ser atendido pela equipe técnico-
pedagógica;
XI – participar das reuniões de pais e demais eventos educativo-
pedagógicos desenvolvidos pela escola;
XII – comparecer à escola, quando convocado, para tratar de assuntos 
inerentes ao processo pedagógico e administrativo da escola;
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XIII – prover ao educando apoio terapêutico e atendimento 
especializado quando necessário.
Art. 228. É vedado aos pais e/ou responsáveis legais:
I – retirar o educando da escola sem o devido conhecimento e 
autorização do Assistente Pedagógico;
II – adentrar-se a sala dos professores, sala da equipe pedagógico-
administrativa, salas de aula, laboratórios, copinha dos funcionários, 
sem a devida autorização;
III – permanecer no ambiente educativo, após o início e final das 
atividades escolares, sem a devida autorização. 

CAPÍTULO IV
DAS ORIENTAÇÕES E NORMAS DISCIPLINARES

Art. 229. As Orientações e Normas Disciplinares destinam-se a 
regulamentar a conduta dos educandos nas dependências da 
Instituição, visando a preservar a paz e a ordem.
Art. 230. Pela transgressão das prescrições deste Regimento Escolar e 
da legislação vigente, o educando está sujeito às seguintes sanções:
I – advertência verbal;
II – advertência escrita;
III – suspensão das aulas e/ou das atividades escolares, por até três 
dias, consecutivos ou não, conforme decisão da escola. Neste caso, o 
educando deverá executar as tarefas propostas a ele;
IV – assinatura de Termo de Compromisso pelo educando, quando 
maior, ou seu responsável, quando menor de idade;
V – transferência compulsória.
§ 1º. As sanções podem ser aplicadas pelo Assistente Pedagógico e/ou 
Orientador Educacional, segundo a gravidade da falta, exceto a 
mencionada no inciso V, cuja aplicação é expressamente reservada ao 
Diretor Executivo/Pedagógico, referendado pelo Conselho de Classe.
§ 2º. A aplicação das sanções previstas neste artigo não obedecem, 
necessariamente, a uma ordem sequencial progressiva, estando na 
dependência direta da gravidade da transgressão.
§ 3º. O pedido de reconsideração e/ou recurso, em tramitação, não 
interrompe a sanção prevista no inciso III deste artigo e impede o 
educando de participar das atividades escolares. 
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Neste caso, o educando realizará a segunda chamada das atividades avaliativas 
ocorridas neste período, assumindo o ônus decorrente da penalidade.
§ 4º. Durante a tramitação do processo de apuração da culpabilidade, o 
educando mantém-se afastado as atividades escolares de sua turma, 
realizando atividades substitutivas conforme determinação do 
Assistente Pedagógico e dos professores da turma, assumindo o ônus 
decorrente da sanção aplicada.
§ 5º. As indicações para Transferência Compulsória são discutidas e 
votadas pelo Conselho de Classe, com base em registros e anotações 
de ocorrências, e são lançadas em ata.
§6º. O parecer conclusivo do Conselho de Classe é transcrito em ata e 
submetido à homologação da Diretoria do Colégio e comunicado ao 
interessado ou aos seus responsáveis. 
§ 7º. O educando ou seus responsáveis têm dois dias úteis de prazo, 
após a comunicação da Transferência Compulsória, para recorrer ao 
Diretor do Colégio contra a sanção.
§ 8º. Após a análise do histórico escolar e disciplinar do educando, o 
Conselho de Classe e a Diretoria poderão optar pela não renovação da 
matrícula do educando para o ano letivo subsequente, com a 
necessária expedição da documentação escolar competente.
Art.231. A transferência compulsória citada no inciso V do Artigo 
216 é a sanção máxima aplicada aos educandos e é aplicada nas 
seguintes situações:
I – desacato aos membros da Diretoria do Colégio, equipe técnico-
pedagógica, corpo docente e equipe técnico-administrativa;
II – não aceitação acintosa das normas de disciplina e da filosofia do Colégio;
III – prática ou incitamento de atos imorais;
IV – tráfico, uso ou porte de drogas e/ou armas;
V – porte ou uso de materiais explosivos, ou que de qualquer forma coloquem 
em risco a integridade física dos membros da comunidade educativa;
VI – prática de atos de violência ou agressão contra colegas, 
professores ou funcionários;
VII – prática de roubos e furtos.
Art. 232. A retirada do educando de sala de aula, por desrespeito ao 
professor ou ao colega, por uso de celular e outras tecnologias 
similares, ou por outras atividades que afetarem, direta ou 
indiretamente, o andamento da aula é da competência do professor.
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Parágrafo único – O educando que for, excepcionalmente, convidado 
a retirar-se da sala de aula deverá ser encaminhado ao Assistente 
Pedagógico para orientação e registro na ficha pedagógica e execução 
de uma atividade pedagógica substitutiva. 
Art. 233. O educando, em caso de suspensão em período de 
avaliação, fará a prova de segunda chamada. 
Art. 234. As sanções aplicadas são notificadas à família, oralmente 
ou por escrito.
Art. 235. Nos casos de suspensão do educando ou de cancelamento 
de matrícula, fica prevista a revisão do fato, quando algo novo, 
apresentado pelos responsáveis, e será passível de alteração de 
julgamento, proporcionando-se ao educando e a seus 
responsáveis o pleno direito de defesa. 
Art. 236. As decisões sobre as sanções disciplinares tomadas com a 
participação do Conselho de Classe devem constar em atas 
próprias.
Art. 237. São vedadas as sanções que atentarem contra a dignidade 
pessoal, contra a saúde física e mental ou que prejudicarem o 
processo formativo.
Art. 238. O cancelamento da matrícula só pode ser aplicado pelo 
Diretor, por motivos graves, observando o disposto neste 
Regimento, com parecer do Conselho de Classe e nos casos 
previstos em Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e 
normas em vigor.
§ 1º. A apuração da culpabilidade do educando implica representações 
fundamentadas em fatos concretos, testemunhados e/ou provados 
e/ou documentados. 
§ 2º. A apuração da culpabilidade do educando é procedida pelo 
Conselho de Classe.
§ 3º. O direito de defesa é garantido ao educando por si, se maior, ou 
assistido pelos pais ou responsáveis, se menor, durante a apuração da 
culpabilidade.
Art. 239. Qualquer sanção que venha a ser aplicada ao educando 
deverá ser precedida de análise ao que define o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e às diretrizes do Conselho Estadual de Educação.
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1. REUNIÕES E ATENDIMENTOS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS
As reuniões de pais são convocadas pela Direção, através de 

circular e e-mail, seja para a apresentação da equipe e das propostas de 
trabalho, no início de cada ano letivo, discussão e reflexão sobre temas 
educacionais (reuniões temáticas) ou encontros com os professores 
de cada ano/série, a serem marcados no decorrer do ano letivo. Porém, 
os pais/responsáveis não precisam esperar a convocação do colégio. 
Sentindo necessidade, e de acordo com a natureza da questão, podem 
solicitar agendamentos com os professores, com os serviços de 
Orientação Educacional, Assistência Pedagógica, Supervisão 
Pedagógica ou Direção. Para tanto, podem contatar os telefones 
citados nas páginas iniciais ou o site (agendamento online com o SOE).  

2. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Manual  do Aluno 

1ª e 2ª etapas: de zero a 30 pontos / 3ª etapa: de zero a 40 pontos

Do 1º e 2º ano 

do Ensino 

Fundamental I

Na avaliação de aproveitamento dos educandos são considerados 
apenas os aspectos qualitativos do processo de ensino-aprendizagem 
por meio de conceitos e relatórios. 

(Texto extraído do Regimento Escolar Unificado da ISJB)

Na Avaliação de aproveitamento dos educandos do Ensino Fundamental 
(do 3º ao 9º ano) e do Ensino Médio, são considerados os aspectos 
qualitativos, quantitativos da aprendizagem: avaliações, trabalhos, 
simulados, atividades em sala, dever de casa, projetos, aspectos 
atitudinais.

Do 3º ano 
do Ensino 

Fundamental I 
ao Ensino Médio

O resultado final em cada componente curricular é a soma das etapas 
em que a pontuação mínima para aprovação é 60% (sessenta por 
cento) do índice de aprendizagem.

Exigir-se á a participação de todos os educandos, sem exceção 
alguma, em todas as atividades previstas para a avaliação da 
aprendizagem.
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3. Recuperação
RECUPERAÇÃO PARALELA / 2ª CHAMADA

É concedida ao educando a segunda chamada de avaliação, no 
final de cada etapa avaliativa, de acordo com o calendário previsto 
pelo Colégio. 

A recuperação é o retorno do educando ao processo de aquisição 
do conhecimento, para avanços pedagógicos, realizada de acordo 
com o calendário previsto pelo Colégio. 

A pontuação obtida na Recuperação Paralela será utilizada 
também para efeito de 2ª Chamada. Não haverá 3ª chamada.

RECUPERAÇÃO FINAL

O aluno cuja pontuação anual for inferior a 60(sessenta) pontos em 
qualquer componente curricular fará Recuperação Final. O número máximo 
de componentes curriculares para a Recuperação Final será de 04 (quatro) 
para o Ensino Fundamental I e II e de 6(seis) para o Ensino Médio.

O aluno com pontuação anual inferior a 60(sessenta) pontos em 
mais de quatro componentes curriculares no Ensino Fundamental  I e II e 
em mais de seis no Ensino Médio estará automaticamente reprovado.

Ao aluno em Recuperação Final será concedida, se solicitar, revisão 
de resultados nos prazos estabelecidos na Legislação vigente e após a 
divulgação do resultado final (ver calendário da agenda).

4. Provas Adaptadas
 De acordo com a lei 13.146 (06/07/2015), a escola oferece o recurso 

das provas em formato digital, denominada “Prova Narrada” ou 
assistida, para alunos com encaminhamentos e/ou laudos fornecidos 
pelos profissionais especializados que os acompanham.

Outras condições associadas às necessidades educacionais 
especiais podem também fazer uso de provas adaptadas, desde que 
encaminhadas pela equipe técnica do colégio, sendo realizadas em sala 
à parte. Maiores informações com o Serviço de Orientação Educacional.
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5. Casos especícos de “cola” ou porte de celular e outros 

eletrônicos durante as provas  
O aluno que for encontrado “colando”, com materiais contendo 

anotações ou gravações, passando “cola” ou portando celular durante 

a prova terá a avaliação retirada e a sua nota será zero. O parecer do 

professor será considerado incontestável. Se o aluno desrespeitar o 

professor, refutando a medida tomada, a Supervisão Pedagógica 

adotará as providências cabíveis.

6. Faltas e horário das provas/ falta às provas
O aluno que faltar às avaliações (provas, testes) agendadas pelo colégio, 

em princípio, tem nota zero. A Prova de Recuperação Paralela servirá como 2ª 
Chamada. Casos extraordinários serão resolvidos pela Equipe Técnico 
Pedagógica e pela Direção. O Cronograma das avaliações é divulgado a cada 
Etapa através dos Comunicados fixados em sala de aula, postados no Portal 
Edebê e enviados aos Pais/Responsáveis por e-mail. Além da agenda, o 
calendário é divulgado no Portal Edebê e na secretaria da escola.

·�As avaliações serão devolvidas aos alunos, pelo professor, no prazo 

de até 07 (sete) dias corridos da data da aplicação da prova / avaliação.

· A prova de  2ª Chamada/Recuperação Paralela será devolvida 

após 15(quinze) dias corridos da data de aplicação.

7. Aulas de Educação Física
A aula de Educação Física é obrigatória para todos os alunos (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Título V – Capítulo II – 

Seção I Art. 26 § 3º). Portanto, os alunos com dispensa médica devem 

se apresentar ao seu professor a cada aula. Eles estarão dispensados da 

atividade física e não da aula.
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8. Horário das Aulas 

Tempo de 
aula

Horário da Manhã Horário da tarde 

1º

2º

*

3º

4º

5º

7h15 às 8h05

8h05 às 8h55

Recreio (10h35 às 11h05)

8h55 às 09h45

09h45 às 10h35

11h05 às 11h55

13h15 às 14h05

14h05 às 14h55

Recreio (16h35 às 17h05)

14h55 às 15h45

15h45 às 16h35

17h05 às 17h55

Ensino Fundamental I (1º e 2º anos)

Ensino Fundamental I (3º, 4º e 5º anos)

Tempo de 
aula

Horário da Manhã Horário da tarde 

1º

3º

4º

5º

7h15 às 8h05

9h25 às 10h15

10h15 às 11h05

11h05 às 11h55

13h15 às 14h05

2º 8h05 às 8h55 14h05 às 14h55

* Recreio (8h55 às 9h25) Recreio (14h55 às 15h25)

15h25 às 16h15

16h15 às 17h05

17h05 às 17h55

Ensino Fundamental II (6º, 7º e 8º anos)

Tempo de 
aula

Horário da Manhã Horário da tarde 

1º

3º

4º

5º

7h15 às 8h05

8h55 às 9h45

10h15 às 11h05

11h05 às 11h55

13h15 às 14h05

2º 8h05 às 8h55 14h05 às 14h55

* Recreio (9h45 às 10h10) Recreio (15h45 às 16h10)

145h55 às 15h45

16h15 às 17h05

17h05 às 17h55

6º 11h55 às 12h45 17h55 às 18h45

Ÿ 2ª, 4ª e 6ª – das 7h15 às 11h55 / das 13h15 às 17h55

Ÿ 3ª e 5ª – das 7h15 às 12h45 / das 7h15 às 18h45
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Opção 1 7h às 13h10

Opção 2 8h às 13h10

Integral (1º ano do Ensino Fundamental I ao 8º ano do Ensino Fundamental II)

Ensino Fundamental II (9º ano)

Tempo de aula

7h15 às 8h05

8h05 às 8h55

8h55 às 9h45

Recreio (9h45 às 10h10)

10h15 às 11h05

11h05 às 11h55

11h55 às 12h45

Turno da manhã

1º

2º

*

3º

4º

5º

6º

Almoço Almoço Almoço Almoço

Aula
(3 série EM)

12h45 às 14h00

17h05 às 17h55

Almoço

Ensino Médio

OBS.: 

·Só haverá Provas para a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio serão às 

terças-feiras no período da Av1.

·Não há intervalo entre as aulas, não sendo permitida a saída de 

sala dos alunos neste momento.

·O aluno que chegar atrasado deverá aguardar o próximo tempo 

de aula na sala do Assistente Pedagógico.

·O aluno reincidente em atrasos poderá ser suspenso das aulas. 
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9. Permanência do aluno no Colégio
A permanência do aluno no colégio, fora do seu horário de aulas, será 

permitida se ele estiver participando de alguma atividade acadêmica e/ou 
esportiva/cultural e não estiver interferindo no trabalho do turno em questão. O 
turno da manhã tem a prioridade nos espaços, no horário das 7h10 às 
12h45, e o turno da tarde, das 13h10 às 17h55.

Alunos que estiverem presentes na escola fora do horário de aulas, sem 

atividade específica (Escolinhas, Treinamentos, Catequese, Curso de Idioma, 

Teatro, etc.), serão advertidos e estarão sujeitos à cobrança de hora extra.
Ao término das aulas, os alunos devem evitar a permanência na 

frente da escola para que não atrapalhem o fluxo de entrada e saída. 

10. Saídas Antecipadas
Caso o aluno, excepcionalmente, tenha necessidade de se ausentar 

do Colégio antes dos horários normais previstos, só poderá fazê-lo com a 
presença dos pais ou responsáveis, ou com autorização, por escrito, do 
responsável. O aluno deverá passar pelo Assistente Pedagógico para o 
devido encaminhamento. Como medida de segurança, os alunos não 
são dispensados por telefone.
 

11. Saída de sala de aula
Para dar recados, telefonemas, xerox, uso do armário ou coisas 

semelhantes, o momento oportuno para isso é o do recreio.  Os 
professores têm autorização para não permitir tais saídas durante as 
aulas. Não será permitida a saída de sala para apanhar ou entregar 
material em outra sala bem como para ir à Biblioteca, Salão do 
Vestibular ou à Cantina.

Em caso de necessidade, o aluno só poderá sair da sala com a 
autorização do professor retornando na mesma aula. Quando o aluno 
retornar do Departamento de Enfermagem ou de qualquer outro Setor, 
apresentará um comprovante de atendimento ao professor. 

12. Troca de Aula e Recreio
A troca entre as aulas é apenas o tempo suficiente para a mudança de sala 

dos professores.  É vedado ao aluno sair para beber água ou ir ao banheiro, 
sem autorização do professor que entrar em sala. Os atrasos ocorridos entre as 
aulas e após o recreio serão permitidos mediante apresentação do comprovante 
de atendimento do setor onde o aluno se encontrava.
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13. Postura no ambiente Escolar
Todos devem manter um relacionamento respeitoso para com os 

colegas, professores, funcionários e diretores evitando brincadeiras e 
atitudes inadequadas. Ao movimentar-se pelo ambiente da escola, evitar 
correrias e empurrões, ter cuidado com as escadas e degraus, etc. 

Quando terminarem as atividades da Educação Física ou jogos no 
pátio é aconselhável que o aluno faça a sua higiene pessoal (lavar as mãos, 
braços, face, etc.), no banheiro, antes de retornar para a sala de aula.

Conservar e manter as carteiras e paredes limpas, jogar papéis no lixo, 
deixam a escola e a sala de aula com ambiente saudável para o outro turno 
escolar, além de serem atitudes próprias de cidadãos que demonstram o 
zelo pelo patrimônio da escola.

· Não será permitido o consumo de chicletes, balas, pirulitos e 
outras guloseimas em classe.

· Fumo/bebidas alcoólicas – A Lei Estadual nº 3621 de 23/08/01, 
publicada no Diário Oficial de 28/08/01, proíbe o fumo nas 
dependências dos Estabelecimentos de Ensino. Portanto, não é 
permitido aos alunos nem aos professores e funcionários 
fumarem no Colégio. Da mesma forma, não é permitido o 
consumo de bebidas alcoólicas. O mesmo vale para o Sítio do 
Colégio durante as atividades do ENASA (Encontro de Alunos 
Salesianos) e nos passeios pedagógicos propostos pelo Colégio.

· Namoro no Colégio – A Educação Salesiana reconhece o namoro 
como algo saudável na vida dos jovens e valoriza o 
relacionamento afetivo, porém, espera do seu aluno uma conduta 
coerente com o ambiente escolar. Neste sentido, lembramos 
que, pelo princípio de adequação de comportamentos aos 
diversos ambientes, as manifestações mais íntimas são 
apropriadas aos espaços privados e não aos espaços públicos 
(coletivos). Sendo o Colégio um espaço público, espera-se dos 
alunos e alunas, toda a discrição neste sentido. Portanto, não será 
permitido o namoro no espaço do Colégio.

·�����Danificações, Estragos do Patrimônio – Ver artigo 227, itens 
II e IV do Regimento Escolar. 
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14. Uniforme 
O uso do uniforme é obrigatório e evita distinções, modismos ou 

exibicionismos no ambiente escolar, além de identificar o aluno com a 
Instituição e representar economia para a família. 

Uniforme Padrão (uso diário)
Masculino: camisa no modelo padrão do colégio (manga curta ou 
comprida), bermuda azul-marinho no modelo masculino padrão do 
colégio, calça comprida índigo azul-marinho (lisa) e calçado fechado.
Feminino: camisa no modelo padrão do colégio (manga curta ou 
comprida) ou baby look, porém não será permitido o uso de blusa do 
uniforme que deixe a barriga à mostra, calça comprida índigo azul-marinho 
(lisa); calça corsário (modelo padrão do colégio) e calçado fechado. 
*Uniforme de frio e short-saia para o EF I. 

Uniforme de Educação Física
Camisa modelo regata ou a mesma de uso diário (meninos e meninas). 
Masculino: bermuda ou calça azul-marinho no modelo padrão do 
colégio, tênis e meias.
Feminino: calça corsário (modelo padrão do colégio), tênis e meias.

· Não é permitido o uso de calças índigo azul-marinho nas aulas de 

Educação Física.

Atenção: o uniforme é exigido em toda e qualquer atividade que o 

aluno venha a desenvolver no Colégio e, por isso, não é permitida a 

descaracterização através de cortes, alterações do modelo, aplicações, 

etc. Não fazem parte do uniforme: camisas de clube, shorts, bonés, 

gorros, chapéus, chinelo de dedo, sandálias e outros adornos.

15. Carteira Estudantil
A carteira estudantil é de uso obrigatório, pessoal e intransferível. Sua 

utilização por outra pessoa é um grave ato de indisciplina. A carteira  é 
utilizada para o acesso à escola e a outros serviços oferecidos pelo 
colégio, como o uso da biblioteca e empréstimo de material esportivo.

16. Material Escolar
Para a sua segurança e devolução de materiais esquecidos na 

escola, todo material escolar (cadernos, livros, mochilas, uniforme, 

etc.) deve conter o nome e o ano/série do aluno. 
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A escola não se responsabiliza, inclusive nos passeios pedagógicos, por 

dinheiro, aparelhos de áudio e vídeo, celular, tablets, máquina fotográfica, 

brinquedos eletrônicos, adornos e outros objetos de valor trazidos pelos 

alunos, que despertem a curiosidade e interesse de terceiros. 

Por não fazer parte do material escolar, tesoura com ponta, estilete e outros 

materiais cortantes, isqueiro, fósforo e tudo que possa ocasionalmente trazer 

danos às pessoas ou ao mobiliário escolar, não são permitidos. A exceção fica 

por conta do material específico usado nas aulas de Arte .

· Materiais perdidos e achados devem ser procurados no Setor 
de Achados e Perdidos, que fica no 2º andar, próximo aos 
Laboratório de Informática. Se não forem reclamados após 
um mês, serão encaminhados a uma instituição filantrópica.

17. Agenda escolas
A Agenda é de uso obrigatório. Os alunos devem criar o hábito de anotar 

diariamente na Agenda os deveres e trabalhos marcados pelos professores. 

18. Entregas de encomendas na escola
A entrega de material esquecido em casa, bem como outros 

objetos, deverá ser feita na Portaria do colégio que, em momento 
oportuno, encaminhará o material ao aluno.

19. Refeições no Colégio
O Colégio oferece à Comunidade Educativa um restaurante self-service e 

uma cantina, ambos serviços terceirizados. Os alunos do CSSR contam 
também com o espaço saudável de uma Praça de Alimentação e um 
refeitório (para os alunos do Ensino Médio que ficam o dia inteiro no Colégio).

20. Aniversários/ Missas 
· Ensino Fundamental I – Para comemoração de aniversário no 

colégio, será disponibilizada pela professora da turma uma 
única data na última semana de cada mês. Caso tenha mais de 
um aniversariante, os responsáveis deverão se organizar para 
comemorar no mesmo dia. O lanche deverá ser entregue no 
colégio e não será permitida a presença dos pais. 

· Ensino Fundamental II e Ensino Médio: Não é permitida a realização 
e/ou organização para comemoração festiva no ambiente da escola.

· Missas - Às segundas-feiras, na Capela, é realizada a Missa, 
para a Comunidade Educativa, no Horário das 18h10.
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21. Departamento de Enfermagem
O Colégio Salesiano possui um Departamento que presta cuidado 

emergencial em primeiros socorros. Para ser atendido, o aluno deve 
apresentar a autorização devida do seu Assistente Pedagógico.

Em caso de enfermidade na escola, após os primeiros cuidados e 
avaliações, se houver necessidade, será feito contato com o responsável.

Solicita-se aos pais que preencham e atualizem a Ficha Médica, a 
cada ano, no ato da matrícula. Insistimos que comuniquem por escrito, 
na secretaria do CSSR, os casos que requeiram maiores cuidados.

22. Funcionamento dos Diversos setores da escola
22.1 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL ( SOE) 

É missão do SOE criar oportunidades para orientar o aluno quanto 
a projeto de vida, espiritualidade, opção vocacional, estudo e conduta, 
através de contato pessoal ou integração grupal. Alguns dos projetos 
desenvolvidos pelo setor:

1. Orientação à Vida em Comunidade       

· Projeto Acolhida - em que os alunos recém-
chegados têm a oportunidade de vivenciar a Filosofia 
Salesiana através do encontro e da fala dos veteranos.

· Projeto Integração – Propiciar atividades que 
informem a dinâmica de trabalho do próximo 
segmento, esclarecendo dúvidas e expectativas sobre 
essa passagem (5º ano EF I para o 6º ano EF II e 9º ano 
do EF II para o Ensino Médio).

2. Orientação à Vida Sócio-Política        

· Projeto Hábitos de Estudo - O trabalho de conscientização 
e organização para o estudo é desenvolvido ao longo do 
ano com a elaboração da agenda e de hábitos de estudo 
que favoreçam uma aprendizagem significativa.

· Projeto Respeitando as Diferenças - Prevenção e combate 
à prática da intimidação sistemática (Bullying na escola).

· Projeto Liderança (Escolha de Representantes de 
Turma) - Apresenta-se a necessidade de mostrar a 
importância de um líder nas diversas relações sociais e 
a participação do representante de turma em 
atividades culturais, sociais e esportivas do Colégio.
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3. Orientação à Vida Profissional  

· Projeto de Informação Profissional (do 6º ao 8º ano do 
EFII) - com atividades lúdicas, cria-se meios e espaços para 
os alunos refletirem e planejarem o seu futuro profissional. 

· Mostra de Informação Profissional (MIP) e Feira 
Universitária para os alunos do 9º do EFII e Ensino Médio 
- para ampliar o nível de conhecimento com relação às 
profissões e demandas do mercado.

a4. Projeto de Vida (6º ano do EFII à 3  série do EM)

22.2 . Biblioteca
Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Além dos serviços primordiais em uma biblioteca escolar, são 

realizadas ao longo do ano letivo várias atividades pedagógicas com o 
objetivo de incentivar e promover a leitura e a cultura. Entre elas 
destacam-se: projeto Clube de Leitores, Gincana Cultural, Oficina de 
Contos, Quiz Literário, entre outros.

Empréstimos, prazos e quantidades:
O usuário da Biblioteca (alunos e educadores) precisa apresentar 
carteira estudantil, o crachá de identificação ou o nº da matrícula do 
usuário para os seguintes serviços:
Livros – 3 (três) exemplares: 5(cinco) dias úteis para alunos e 10 (dez) 
dias  para educadores.
DVD’s – 3(três) títulos *
Revistas – 2 (dois) exemplares*
*Revistas e DVD's: final de semana (empréstimo na sexta-feira com 
devolução na segunda-feira)

· Em caso de utilização em sala de aula, o prazo para 
empréstimo de DVD será de 10 dias úteis.
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A biblioteca é totalmente informatizada. Utiliza o software PHL 
que  funciona 24 horas, e os usuários podem fazer buscas, reservar 
livros e renovar os empréstimos sem sair de casa. Veja como:

§ Entre no site www.salesianoniteroi.com.br/SR
§ Clique no botão Biblioteca online
§ Faça sua busca ou, se quiser reservar, entre com sua matrícula no 

login e senha. Lembre-se de trocar sua senha no primeiro acesso.

Renovação de livro: poderão ser feitas até três renovações 
consecutivas em caso de não haver reservas.

A Biblioteca também oferece 4 cabines de estudos em grupo, salão 
de estudos amplo e 9 computadores destinados à pesquisa escolar e 
consulta ao acervo.

O REGULAMENTO NA ÍNTEGRA ESTÁ NA BIBLIOTECA OU NA 
SEÇÃO ”BIBLIOTECA” DO SITE.

ÁRVORE DE LIVROS – Biblioteca 

A Árvore de Livros é uma plataforma de leitura digital personalizada, 
com um acervo de mais de 14 mil títulos diferentes. A qualquer hora, alunos 
e educadores poderão ter acesso por meio de aplicativo ou na web, sem 
filas de espera e sem nenhum limite. O professores e gestores 
acompanham todo o progresso de leitura, comportamento do leitor e a 
leitura efetiva de cada aluno.

Basta acessar o link da plataforma na página principal do site da escola, 
inserir  o código de acesso fornecido pela biblioteca e poderá ter acesso por 
meio do aplicativo da Árvore em seu celular ou tablet. Os livros indicados 
para leitura  extraclasse estão no menu na categoria "me indicaram".

22.3 - ATIVIDADES PASTORAIS 
· Encontro de Alunos Salesianos (ENASA): O Colégio proporciona 

aos seus alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio 
um Dia de Convivência, com o objetivo de estreitar os laços de 
amizade, desenvolvendo atividades fundamentadas nos princípios 
da espiritualidade salesiana. Para que ocorra o ENASA, é necessária a 
adesão de, pelo menos, 50% dos alunos do ano/série. 

· Celebrações em Datas Especiais: Nossa Senhora Auxiliadora, Dom 
Bosco, Dia das Crianças, Dia do Estudante , Dia do Educador e Páscoa.

· Campanhas de Solidariedade: A Comunidade Educativa é 
convocada a participar da tarefa de arrecadação de alimentos, 
roupas e outros donativos para instituições carentes da comunidade.

· Catequese de 1ª Eucaristia: Em sintonia com a Arquidiocese de 
Niterói, para os estudantes de 4º, 5º e 6º anos é oferecida, em 
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22.4 . Laboratórios de Física/Matemática, Química e 
Biologia/Ciências

·�Para que as atividades nos laboratórios sejam do maior proveito, 
são indispensáveis algumas normas, como:

         - o jaleco branco é de uso obrigatório para todos;

         - a atenção e a obediência às orientações dos professores ;

         - só iniciar os trabalhos, após ouvir todas as orientações do professor;

         - o cuidado no uso do material de cada experimento;

         - o ressarcimento de prejuízos causados, em função da falta de cuidado;

         - o comportamento adequado ao ambiente de trabalho.

horários e dias diferenciados, a preparação para os Sacramentos de 
Iniciação Cristã, no período de dois anos. 

· Catequese da Crisma: oferecida aos alunos salesianos, a partir do 
9º ano, que já receberam o Sacramento do Batismo e da Eucaristia.

· Pastoral Juvenil Escolar (PJE) : Para os estudantes do EF2 e EM é 
oferecida a oportunidade de formação religiosa cristã e 
comunitária através de iniciativas como dinâmicas, visitas a 
instituições de assistência, encontros e participação no 
voluntariado juvenil salesiano.

· Celebração Eucarística (Missa): Acontece semanalmente na 
capela da escola com a participação dos educadores, alunos, seus 
familiares e convidados.
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·�Nos laboratórios, trabalha-se preventivamente, ou seja, para evitar 

qualquer acidente. Entretanto, caso ocorra um ferimento, queimadura, 

náuseas, tonteira, o aluno deve comunicar imediatamente ao 

professor responsável para as devidas providências.

22.5 . Laboratório de Informática

· A presença dos alunos no Laboratório de Informática para fins de 
pesquisa ou confecção de trabalhos será aceita com a devida 
autorização do professor da matéria ou do Assistente 
Pedagógico, com agendamento prévio.

·�Na eventualidade da Biblioteca não poder atender aos alunos, 
estes poderão se dirigir ao Laboratório de Informática para 
pesquisar na internet e confeccionar trabalhos. 

·�O material que for avariado, deliberadamente, e ficar fora das 
condições normais de uso deverá ser reparado ou substituído 
pelo aluno responsável.

·� O aluno não poderá executar ou instalar programas não 
autorizados pelo professor ou o responsável pelo Laboratório, 
assim como acessar páginas na internet que não condizem com 
o ambiente educativo.

·� As mídias trazidas para uso no Laboratório deverão ser 
previamente analisadas pelo responsável do setor.

·�Não é permitido o consumo de produtos alimentícios e bebidas 
no laboratório.

·�Os documentos digitais trazidos pelos alunos (apresentações do 
PowerPoint, documentos do Word, filmes, etc.) deverão ser 
compatíveis com os recursos do parque de informática do colégio.

· Mídias infectadas por vírus/malware terão estes arquivos removidos 
automaticamente. O aluno é o responsável por ter cópias de 
segurança do conteúdo perdido que esteja armazenado nesta mídia.
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·� É de responsabilidade do estudante deixar organizado o 

ambiente ao sair. O Salesiano não se responsabiliza caso haja 
perda de valores, extravios ou danos.

ØO laboratório estará aberto durante todo horário escolar, exceto 

nos recreios.

22.6 . Espaço de Autogestão de Aprendizagens
22.6.1 Salão do Vestibular

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
O horário de atendimento da Monitoria é divulgado no início do ano letivo.
Monitoria e utilização das instalações

· O objetivo da monitoria é fornecer aos alunos do colégio um 
serviço de consultoria de dúvidas sobre os conteúdos 
desenvolvidos nos componentes curriculares envolvidos.

·  Os monitores ficarão à disposição em horários pré-
determinados para tirar dúvidas de possíveis dificuldades em 
conteúdos trabalhados em sala de aula e avaliações.

· Quando faltar, o aluno deve informar-se sobre conteúdo, tarefas 
dadas, datas de avaliações, entrega de trabalhos, etc. O monitor 
não acompanha o dia a dia da aula, esta é de responsabilidade do 
próprio aluno.

· O aluno terá direito à monitoria para melhorar o processo 
pedagógico em sala de aula, não para substituí-lo. O serviço de 
monitoria não caracteriza aula extra ou particular. O monitor 
auxilia o aluno a superar eventuais dificuldades.

· O Salão do Vestibular só poderá ser frequentado pelos alunos no 
seu contraturno. Não é permitida a utilização do espaço nos 
horários de aula.

·� É de responsabilidade do aluno qualquer objeto ou material 
trazido para o Salão do Vestibular.
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·   O Salão do Vestibular requer ordem e silêncio, devendo o usuário zelar 
para que todos possam usufruir ao máximo do tempo e do local. Para 
um bom atendimento e manutenção de um ambiente favorável ao 
estudo e pesquisa, é fundamental a colaboração de todos.

· É obrigatório o uso de uniforme.
O horário destinado às disciplinas que são oferecidas na 

monitoria se encontra no Portal Edebê.

22.6.2 . Salas de Estudos (Ensino Médio)
Nesse espaço, formado por Sala de Estudos em Grupo e Sala de 

Estudos Individual, os alunos podem fazer os exercícios de casa, 
estudar os conteúdos ministrados, fazer trabalhos em grupo, formar 
grupos de estudo (Monitoria Voluntária) e recorrer aos Monitores do 
Salão do Vestibular para tirar suas dúvidas. 

A autogestão é a capacidade que uma pessoa tem para guiar seus próprios 
caminhos, reconhecendo o que é necessário para chegar aos seus objetivos.     

Do jeito salesiano de ser, o Espaço de Autogestão da 
Aprendizagem favorece “que cada estudante se conheça mais como 
pessoa (autoconhecimento), desenvolva um projeto de futuro 
(possibilidades a curto e médio prazo) e construa uma vida com 
significado (competências e valores). É a motivação constante ao 
projeto de vida do nosso estudante, que preconiza nossa educação 
salesiana e move-nos a incluir no currículo, como um eixo transversal 
importante, momentos (...) de compartilhamento, de orientação e de 
acompanhamento personalizado.”

( Diretrizes pedagógico-evangelizadoras  da Rede Salesiana Brasil de Escolas, 2018,p.43)

Em nossos ambientes educativos, consideramos o 
currículo como um modo de mediação pedagógica e cultural a 
serviço das pessoas que partilham a educação como experiência 
que promove conhecimento, autonomia e protagonismo.
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a educação como experiência que promove conhecimento, 
autonomia e protagonismo. 

22.7 . Almoxarifado de Educação Física (Bolaria)

· Os alunos poderão solicitar empréstimo de material ao Almoxarifado 

de Educação Física na hora do recreio (bolas, jogos de mesa, dama, 

xadrez etc.), mediante apresentação da carteirinha do colégio que 

será devolvida somente após devolução do material solicitado.

· Caso haja extravio ou dano do material, o aluno solicitante é o responsável 

pelo ressarcimento do prejuízo ao Colégio. O material a ser reposto ao 

colégio deverá ser da mesma qualidade do extraviado / danificado.

· Não é permitida a entrada dos alunos no espaço da bolaria.

22.8.  Uso do Bicicletário 
Orientamos os alunos, conforme contrato de prestação de 

serviços, que as suas bicicletas deverão ser guardadas dentro do 
bicicletário do Colégio, sempre com o cadeado.
Observação: Moto só poderá ser guardada no bicicletário caso o aluno 
esteja devidamente habilitado, conforme normas do Detran. 

23.  Utilização de Recursos Tecnológicos
Os recursos computacionais disponibilizados pelo Colégio – 

computadores, impressoras, internet, rede wi-fi, consultas a conteúdo 
digital – devem ser utilizados pelos alunos, respeitando-se as normas 
de uso (normatizações conforme Contrato assinado na Matrícula).

1. Para uso dos recursos eletrônicos e da Internet o aluno 
deverá cumprir as seguintes orientações:

a) É vedado o uso de salas de bate-papo ou sites de 
relacionamento, sites de humor grosseiro, imagens 
violentas e chocantes, jogos de azar ou de conteúdo 
ofensivo e/ou adulto explícito.

b) É vedado o envio de spam, de correntes da felicidade para 
ganhar dinheiro rápido, e de e-mails de phishing/scam.

c) O aluno nunca deve fazer download ou upload, instalar ou 
copiar qualquer programa ou aplicativo sem a devida 
permissão documentada do responsável pela área 
pedagógica da escola.

d) É vedada a cópia e distribuição não autorizada de material 
protegido por direitos autorais.

e) Nunca realizar ataques a outros computadores.
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f)  Não utilizar a Internet para fazer difamação, calúnia e 
ameaças ou que seja contra a lei. O aluno que fizer alguma 
destas ações citadas estará sujeito às penalidades do 
Regimento Escolar.

g) Prezar pelo bom funcionamento e integridade dos 
computadores ou redes da escola.

·A utilização de dispositivos móveis em sala de aula depende da 

autorização do educador e, caso o aluno não respeite a decisão 

do professor, será encaminhado ao seu Assistente Pedagógico.

·É de inteira responsabilidade dos responsáveis ou do aluno (em 

caso de maior de idade) todo e qualquer dano causado pelo 

ALUNO a terceiros, por culpa ou dolo, pelo uso ou acesso 

indevido da internet.

·É expressamente proibido, no Colégio Salesiano Santa Rosa, 

filmar, gravar aulas e/ou fotografar professores, funcionários e 

alunos, sem a prévia autorização da diretoria do colégio. Isto 

também se aplica a qualquer atividade escolar realizada fora 

das dependências do colégio. (Ver artigo 224, itens I e II)
·Ressalta-se a importância de alunos e familiares/responsáveis 

terem consigo o usuário e a senha que dão acesso ao Portal 
Edebê  para que possam ter ciência de todas as atividades, 
informações e divulgações contidas nesses recursos. Os 
conteúdos poderão ser acessados de qualquer computador, 
tablet, Ipad ou smartphone, a qualquer dia e hora. É vedada a 
cessão de senha para terceiros.

O Colégio Salesiano, atento ao seu tempo, disponibiliza aos responsáveis, 
dicas de segurança para adolescentes. Os pais, conforme Contrato, autorizam 
o monitoramento no acesso à internet caso os educadores percebam que o 
aluno não faz bom uso das ferramentas disponíveis. 

Responsabilidades dos usuários que não cumprirem o 
regulamento: Em caso de inobservância das normas anteriores, o 
aluno se submete normalmente às regras disciplinares do colégio, 
conforme estão descritas neste manual.

“Educar é obra do coração”
Dom Bosco


