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INSTITUCIONAL 

 

Em 01 de Agosto de 2017, com a inauguração da nossa unidade, iniciamos em Guarulhos um sonho que hoje 

tornou-se realidade de milhares de famílias: uma escola onde cada aluno é tratado unicamente e exclusivamente, 

com profissionais altamente habilitados e com os melhores recursos tecnológicos, promovendo um aprendizado 

completo e moderno, formando cidadãos críticos e ativos na sociedade. 

Assim o Colégio Bonvenuto atende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Temos hoje, o Sistema pH 

de Ensino, OPEE e Via Maker. Contamos com Centro Esportivo, laboratórios modernos, atendimento on-line, 

formação de atletas, cursos extras e projetos sociais. 

Estamos preparados para receber o aluno desde sua primeira entrada na escola até o dia em que ele recebe 

seu certificado do Ensino Médio. E nesse caminho percorrido por ele, construiremos juntos uma relação de amizade, 

confiança e profissionalismo, fazendo da escola um grande lar. 

O Colégio tem características capazes de atender aos padrões mais exigentes de um mundo globalizado e, 

caminha rumo à excelência educacional. 

 

 

FILOSOFIA DE ENSINO 

 

O Colégio Bonvenuto, com uma Filosofia que norteia seu trabalho, direciona todas as atividades para 

explorar e despertar os potenciais ilimitados existentes dentro de cada aluno. Acreditamos que cada ser humano é 

dotado de múltiplas inteligências. E que o aprendizado ocorre somente com a autoestima elevada. Por isso, temos o 

foco no elogio, separando sempre a pessoa de seu comportamento. 

Pensando na qualidade de Ensino, o Colégio Bonvenuto promoveu uma reformulação no Ensino com base na 

Proposta Pedagógica “Sociointeracionista/Conteudista”, na qual o aluno aprende através do meio, da interação com 

o outro, do autoconhecimento e da construção do saber. Desenvolvemos essa proposta sem perder a conotação 

conteudista, por tratar-se da grande quantidade de conteúdo e informações, fazendo com que nossos alunos 

adquiram um repertório suficiente para diferenciar-se e destacar-se nos principais processos seletivos das 

universidades Públicas do País. Além dessa estrutura formada para o sucesso de nossos alunos, preocupamo-nos 

com a formação humana, ética, social e, sobretudo, no desenvolvimento da sensibilidade e da educação emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio Bonvenuto 

 

Rua Dona Benedita, 185 - Vila Rosália  

Guarulhos/SP – CEP 07072-130 

Telefone 11 2459-3243 

WhatsApp Secretaria 11 9 6591-6546 

WhatsApp Financeiro 11 9 4542-6026 

WhatsApp Pedagógico 11 9 4585-1935 

www.colegiobonvenuto.com.br 

contato@colegiobonvenuto.com.br 

 

 

NORMAS INTERNAS 

Pontualidade: 

O aluno deverá respeitar pontualmente o horário de entrada do Colégio.  

O mesmo poderá 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 aluno retornará para casa. 

 

SEGUEM OS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA: 

*O Colégio Bonvenuto fecha às 19 horas. 

 

Ed. Infantil (Inf I, Inf II, Inf III, Inf IV, Inf V): 

Manhã: 7h30 às 11h40 

Tarde: 13h10 às 17h20 

Integral: 7h às 18h30 (Com tolerância até às 19h) 

 

 

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

Manhã: 7h30 às 12h 

Tarde: 13h10 às 17h40 

Integral: 7h30min às 18h30 (Com tolerância até às 19h) 

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

Manhã: 7h30 às 12h50 

Ensino Médio: 

Manhã:  7h30 às 12h50 
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                      Observação 

Todos os Simulados, ocorrem no período da tarde – 14h às 19h com horário mínimo de término às 

16h30min. 

Alguns simulados da FUVEST, UNICAMP, VUNESP e ENEM, poderão ocorrer em finais de semana de 

acordo com o Calendário do Sistema de Ensino. 

 

Saída antecipada e Dispensa de alunos: 

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

termo de dispensa na Secretaria Escolar; 

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

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

no horário do almoço), tendo como opção a Cantina do Colégio com muita variedade e 

preço justo, ou trazer alimentação de casa. O Colégio disponibiliza de geladeira e micro-

ondas aos alunos.                                                                                                                                                                                                                   

 

Período Integral (Ed. Infantil ao 5° Ano do Ensino Fundamental) 

Ciente das necessidades das famílias, o Colégio oferece, o Período Integral. Nosso Período Integral é 

pensado para proporcionar momentos agradáveis aos alunos, com atividades esportivas, recreativas, 

lúdicas, lazer e aprendizado. 

Oferecemos também a “Escola de Férias”, onde os alunos do Período Integral iniciam suas atividades 

antecipadas em janeiro e passam o mês de julho no Colégio com atividades. 

 

Horário  Período Integral - (Manhã) 

 

Horário Seg Ter Qua Qui Sex 

07:00 Entrada/Soninho Entrada/Soninho Entrada/Soninho Entrada/Soninho Entrada/Soninho 

07:50 Oficina de origami Momento leitura Música e drama Brinquedos e 
brincadeiras 

Tarefa de casa 

08:40 Estudo Dirigido Estudo Dirigido Estudo Dirigido Estudo Dirigido Estudo Dirigido 

09:30 Lanche/Higiene Lanche/Higiene Lanche/Higiene Lanche/Higiene Lanche/Higiene 

10:20 Estudo Dirigido Estudo Dirigido Estudo Dirigido Estudo Dirigido Estudo Dirigido 

11:10 Jogos Lúdicos Recreação Jogos Pedagógicos Oficina de artes Mini Chefe 

12:00 Almoço/Higiene Almoço/Higiene Almoço/Higiene Almoço/Higiene Almoço/Higiene 

12:50 Histórias e contos Filme Atividade de socialização 
em movimento 

Recreação Filme 

13:10 Saída Saída Saída Saída Saída 

 

 

 

 

 

 

 



Horário Período Integral - (Tarde) 

 

Horário Seg Ter Qua Qui Sex 

12:00 Almoço/Higiene Almoço/Higiene Almoço/Higiene Almoço/Higiene Almoço/Higiene 

13:10 Estudo 
Dirigido/Soninho 

Estudo 
Dirigido/Soninho 

Estudo Dirigido/Soninho Estudo 
Dirigido/Soninho 

Estudo 
Dirigido/Soninho 

14:00 Estudo 
Dirigido/Soninho 

Estudo 
Dirigido/Soninho 

Estudo Dirigido/Soninho Estudo 
Dirigido/Soninho 

Estudo 
Dirigido/Soninho 

14:50 Jogos Lúdicos Recreação Música/drama Brinquedos/Brincadei
ras 

Jogos Pedagógicos 

15:40 Lanche/Higiene Lanche/Higiene Lanche/Higiene Lanche/Higiene Lanche/Higiene 

16:00 Oficina de Origame Oficina de Artes Atividade de socialização 
em movimento 

Recreação Mini Chefe 

16:50 Histórias e Contos Oficina de Artes Atividade de socialização 
em movimento 

Filme Mini Chefe 

17:40 Recreação  Momento Leitura Momento Leitura Filme Brinquedos/Brincadeira
s 

18:30 Saída Saída Saída Saída Saída 

 

 

                      HIGIENE PESSOAL (Ed. Infantil) 

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

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

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

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

 

 

ALIMENTAÇÃO E LANCHEIRA 

Evite mandar produtos industrializados, exemplo: refrigerantes e salgadinhos. 

 

Alunos do Período Integral 

Além dos itens acima, os alunos 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). 

 

                    Observações: 

Após o intervalo, o aluno deverá estar em sala antes do 2° sinal. 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 aluno permanecer 

em sua sala de aula, evitando aglomerações nos corredores. 

 

 

 

 



Documentos de Identificação Escolar 

O cartão escolar é o  documento  de  identificação  do  aluno.  Havendo  extravio  do 

cartão, o responsável pelo aluno deverá solicitar a 2.ª via na secretaria do Colégio, 

pagando o valor de R$20,00. O cartão possui um adesivo de liberação do aluno para o 

retorno para casa desacompanhado dos responsáveis (mediante autorização dos 

mesmos).  

 

Frequência 

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

Os pais que desejarem informações a respeito da frequência dos filhos deverão 

entrar em contato com a direção. É fundamental ao bom acompanhamento dos 

estudos que o aluno participe de todas as atividades propostas no dia. O colégio 

disponibilizará no App as ausências aos responsáveis. O aluno que não comparecer as 

aulas no período da manhã, não poderá fazer a prova no período da tarde. 

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

particular para aprender a matéria aplicada.  

 

***Portal do aluno 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  aluno  deverá  informar  o  motivo  à  direção,  que  se  encarregará  de orientar aos pais sobre 

como proceder durante o período em que o aluno não puder acompanhar as aulas. 

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

atualizado na Direção no início das aulas. 

 

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 e comunicando-as à família, que será chamada quando o 

aluno não for capaz de responder por suas atitudes. Para um perfeito convívio escolar, é exigido do 

aluno: 

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

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


•  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. 

• 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 (500 metros) 

•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 celulares, tablets, 

notebooks, 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. 

• Denegrir a imagem do Colégio, de seus alunos 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 alunos.  

Em caso de Indisciplina durante a aula, o aluno será excluído da sala pelo professor ou, durante as 

trocas dos mesmos, pelos inspetores. 

Em ambos os casos, o aluno 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  aluno  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 aluno 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 aluno e o entregará à Direção,  devidamente  

identificado, onde ficará à disposição dos responsáveis pelo aluno. 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 aluno será impedido de entrar no Colégio. O aluno 

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. 

                           O uniforme poderá ser adquirido na Loja Tumblr – Localicado na  Alameda Yayá, 1439 –  

                           Jardim Aída - Guarulhos / SP, CEP. 07060-000 – Telefone:  (11) 2408-4968. 
 

 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 alunos deverão usar Kimono azul identificados com o logo 

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

 

 

Material de uso pessoal 

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

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

identificado. 

Objetos de  valor  não  devem  ser  trazidos  para  a  escola.  O Colégio  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  aluno  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 de nossa 

Secretaria do Colégio no ato da 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. 

 

Atendimento aos pais 

Um dos grandes desafios do Colégio é completar a educação que os alunos recebem 

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

Sabemos, também, reconhecer o valor da família na formação de nossos jovens, pois a 

educação não se restringe ao ambiente escolar. 

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

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

marcando previamente uma entrevista. 

A Direção entrará em contato com os pais ou o responsável 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. 

São meios de comunicação utilizados pelo colégio: 

• internet: www.colegiobonvenuto.com.br; 

• e-mail; 

• cartas, circulares e comunicados; 

• boletin informativos. 

• telefonemas e whatsapp 

Os pais poderão entrar em contato direto com o nosso Diretor Geral/Mantenedor, Toninho 

Bonvenuto, através, do celular (11 96015-1515) ou pelo e-mail 

(diretortoninho@colegiobonvenuto.com.br) 

 

Tarefas 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 aluno 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 aluno informar-se sobre ela com os colegas, através da coordenação 

ou Portal do Aluno. 
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Plataforma PH 

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 

alunos. 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. 

• Apoio ao aluno 

Os alunos podem acessar ambientes exclusivos e personalizados para seu ano letivo, além de conteúdos 

lúdicos de apoio ao material didático. O aluno ainda dispõe de plantões on-line com professores do PH, 

pode utilizar diferentes soluções educacionais e ter acesso às aulas digitais, produzidas e postadas no portal 

pelos educadores. 

 

• Participação da Família (Pegar login e senha na Secretaria do Colégio) 

Na Plataforma, para melhor acompanhamento da vida escolar dos filhos, os pais têm acesso a conteúdos 

disponibilizados aos alunos. Com o uso de senhas próprias, os responsáveis podem acessar tais conteúdos e 

outros ambientes, além de informações personalizadas. 

 

Plantão On-Line 

Os professores e autores do Material PH no seu computador! 

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

 

 

Avaliação 

A avaliação tem por finalidade acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem do aluno, bem como 

diagnosticar os resultados e atribuir-lhes valor. A avaliação do desempenho do aluno desenvolve-se 

concomitantemente ao trabalho escolar e tem por objetivo a verificação da aprendizagem, do aproveitamento e do 

desenvolvimento do aluno. Caso o aluno 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. 

http://www.phsistemadeensino.com.br/


* As Avaliações Gerais do Ensino Médio como: PGA, ENEM e Provas pH, acontecem no período da tarde ou finais de 

semana para as turmas: Fundamental II e Médio. 

A média aritmética simples das notas obtidas pelo aluno nos instrumentos acima representará a média em 

provas. 

 

Pontos de participação 

O professor deverá, obrigatoriamente, atribuir de 0,0(zero) até 2,0(dois) pontos ao aluno, no trimestre, a título 

de participação nas atividades, entrega de tarefas, lição de casa, caderno e apostila. 

É importante ressaltar que os pontos de participação não devem estar vinculados ao rendimento do aluno em 

provas. 

 

Fórmula para atribuição dos 2,0 pontos de Participação 

Atenção: Os dois pontos (2,0) serão divididos da seguinte forma: 1,0 caderno/apostila/participação +  1,0 

pHzinho. 

 

Exemplo de Formação da Média Trimestral 

A média trimestral do aluno será obtida através da soma das provas em (PE + PG + PGA), com os pontos de 

participação (no máximo 2 pontos), arredondando para o inteiro ou meio mais próximo. 

Exemplo: Média de provas = 6,0 + pontos de participação 2,0 = Média Trimestral = 8,0 

 

Recuperação Trimestral: 

O colégio oferecerá recuperação paralela Após o 1º e 2º trimestres. 

O Aluno que concluir um trimestre com média inferior a 7,0(sete) deverá, 

obrigatoriamente, ser submetido a um processo de recuperação trimestral. 

A avaliação de recuperação Trimestral deverá ser composta por: 

- Uma prova escrita, com questões diversificadas, sobre o conteúdo trabalhado no  

Trimestre, com valor de 0,0(zero) a 7,0 (sete); 

 

- Um trabalho, montado com questões com abrangência significativa do conteúdo 

trabalhado, manuscrito, de valor de 0,0(zero) a 2,0(dois). 

A nota final da recuperação trimestral será composta pela soma da nota da avaliação 

escrita com a nota do trabalho, e não poderá ser superior a 7,0(sete) substituindo 

assim, a média obtida no trimestre. 

*As provas de Recuperação Trimestral acontecem no período contrário à aula. 

 

Recuperação  Final: 

Será oferecida  a  Recuperação  Final aos alunos que não atingirem 21,0 (vinte e um) 

pontos em até 3 disciplinas, após o final do 3° Trimestre. 



O período de recuperação final será no mês de dezembro.  

 

Promoção 

Para fins de aprovação, o aluno deverá frequentar pelo menos 75% dos dias letivos e 

obter média 7,0 (sete) trimestral ou pontuação anual igual ou superior a 21,0 (vinte e 

um) pontos em cada disciplina. 

 

Retenção 

O aluno que não atingir 7,0 (sete) pontos nas 3 (três) disciplinas após a recuperação 

Final, será considerado retido. 

 

Recuperação Final 

O aluno que não alcançar pontuação anual igual ou superior a 21,0 (vinte e um) pontos 

em até 3 disciplinas, realizará provas de recuperação final e trabalhos a serem aplicados 

no final do ano, conforme o calendário escolar. 

Para aprovação após a recuperação final, o aluno deverá obter média igual ou superior 

a 7,0 (sete) em cada disciplina em que se submeter a tal processo. Não há segunda 

chamada para as provas de Recuperação Final. 

 

Boletim de notas 

Ao final de cada trimestre, os pais terão acesso online do boletim de notas com as 

médias e frequência, e confirmará o recebimento, assinando o livro 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 aluno. 

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

deverão ser enviados pelos responsáveis. 

 

Atividades extraclasse 

O Colégio Bonvenuto oferece  diversas  atividades  vinculadas  ao  nosso  processo  

pedagógico: palestras, visitas a museus, parques e teatros, passeios de integração, 

viagens etc. A realização dessas atividades é comunicada antecipadamente por meio 

de informativo especial com a programação detalhada e os custos previstos. 

 

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


Núcleo Cultural e Esportivo: 

Plantão de Dúvidas  

Reforço Escolar 

Teatro  

Coral  

Dança 

Cia Show 

Judô 

Ginástica Artística e Acrobática 

Futsal  

Handebol  

Vôlei  

Basquete 

Orquestra de Cordas 

 

As atividades são modalidades Esportivas e Culturais oferecidas sem custo mensal. 

Todas as atividades extraclasses somente serão realizadas se o aluno estiver com 

seu uniforme completo. 

Para participar de qualquer atividade Esportiva ou Cultural, o aluno deverá entregar 

autorização dos pais ou responsáveis, na secretaria. 

Utilizar uniforme esportivo para treinamento em todas as modalidades. Os mesmos 

deverão ser adquiridos na Loja Tumblr. 

Durante o período de treinamento, será proibida a permanência de pais, responsáveis 

ou acompanhantes que não fazem parte do treinamento, devendo assim, aguardar na 

Secretaria, o término do treino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA ANUAL 2020 

 

 

 

• Janeiro   

 
06/01 – Retorno do Atendimento ao Público na 
Secretaria do Colégio; 
08/01 – Início das atividades para os Alunos do 
Período Integral (Ed. Inf. ao 5º Ano); 
20/01 a 23/01 – Professores: Semana de 
Planejamento Pedagógico (Todos os 
Professores); 
24/01 (Sexta-feira)- 8 horas – Reunião de Pais 
e Mestres (Apresentação da Equipe Diretiva, 
Pedagógica, Administrativa, Proposta 
Pedagógica, Regimento Escolar e Manual do 
Aluno); 
27/01 (Segunda-Feira) – Início das Aulas (ano 
letivo 2019) – Uso obrigatório do Uniforme 
Bonvenuto Completo; 
27/01 – Início do Caderno 1 (Educ. Infantil ao 
Terceirão). 
 

• Fevereiro 

 

12/02 – pHzinho 1 – (6º ao 3º Médio); 

 
21/02 – Professores: Entrega dos Roteiros de 
Estudo, Originais da PE1 – Mensal e Substitutiva 
da PE1 (1º Fund ao 3º Médio) – 1º Trimestre 
 
19/02 – Phzinho 2 – (3° Médio) 
24/02 – Aulas Suspensas para todas as 

Turmas (Véspera de Feriado); 

25/02 – “Feriado” – Carnaval – Aulas 

Suspensas para todas as Turmas; 

26/02 – Aulas Suspensas para todas as 

Turmas “Quarta – Feira de Cinzas”; 

27 e 28/02 – Aula normal para todas as turmas; 

 

• Março 

04 a 11/03 – Aplicação da PE1 Mensal – 1º 
Trimestre-(1º Fund ao 3º Médio); 
04/03 – Phzinho 3 – (3° Médio) 
14/03 (Sábado) – “Cãominhada” no Lago dos 
Patos, às 9h (Uniforme Completo), leve seu 
animalzinho em “Comemoração ao Dia dos 
Animais” – Contribuição de Ração para 
Associação Protetora dos Animais; 
16/03 – Início do Caderno 2 (3° Médio) 
18/03 – Phzinho 4 (3º Médio) 

16 a 18/03 – Substitutiva da PE1 – Mensal – 14h 
(R$60,00 por prova); 
25/03 – Phzinho 3 (6°Fund. ao 2°Médio) 
25/03 – Phzinho 5 (3° Médio) 
27/03 – ENEM 1A - 1º Trimestre (1° ao Terceirão) 
– 14h às 19h- Aula normal no período da 
manhã; 
30/03 – Professores: Entrega dos Roteiros de 
Estudo, Originais da PE2 – Trimestral e 
Substitutiva da PE2 (1º Fund. ao 3º Médio) – 1º 
Trimestre; 
30/03 – Início do Caderno 2 (1° e 2° Médio) 
 
 

• Abril 

 
01/04 – Phzinho 4 (6º ao 2° Médio); 
03/04 – ENEM 1B - 1º Trimestre (1° ao Terceirão) 
– 14h às 19h- Aula normal no período da 
manhã; 
06/04 – Prova Multidisciplinar 1 (1° trimestre) – 
2° ao 5° ano; 
07/04 – Prova Ph1 (6º ao 9°ano) - horário de 
aula; 
07/04 – Prova Ph1 (1º e 2° Médio) – 14h; 
08/04 – Prova Ph2 (6º ao 9°ano) - horário de 
aula; 
08/04 – Prova Ph2 (1º e 2° Médio) – 14h; 
08/04 – Prova Ph1 (3° Médio) – 14h; 
09/04 – Projeto Páscos Solidária 
10/04 - (Sexta-Feira) – “Feriado” – Sexta-Feira 
da Paixão” (Aulas suspensas para todas as 
turmas);  
13/04 a 23/04 – Aplicação da PE2 – Trimestral 
(1° Fund.  ao 3° Médio) 
13/04 – Inicio do Caderno 2 (Educação Infantil ao 
9º ano); 
15/04 – Phzinho 6 (Terceirão);  
15/04 – Phzinho 5 (6° ao 2° Médio);  
20/04 - (Segunda-feira) – Ponte do feriado de 
Tiradentes (Aulas suspensas para todas as 
turmas);  
21/04 - (Terça-feira) – Feriado de Tiradentes 
(Aulas suspensas para todas as turmas);  
24/04 – Excursão Pedagógica (Ed.Infantil ao 
Médio) 
27 a 29/04 – Aplicação da Substitutiva da PE2 – 
Trimestral – 14h (R$60,00 por prova); 
30/04 – Encerramento do 1º Trimestre 
(Digitação das Notas no Diário Eletrônico); 
29/04 – Phzinho 6 (6° ao 2° Médio);  
29/04 – Phzinho 7 (3° Médio);  



 
 
 

• Maio 

 
01/05 (Sexta-feira) – Feriado – “Dia do 
Trabalho” – Aulas suspensas para todas as 
turmas; 
04/05 – Início do 2º Trimestre; 
04/05 – Professores: Entrega dos Roteiros de 
Estudo, Trabalhos e Provas de Recuperação 
do 1º Trimestre para Coordenação; 
06/05 – pHzinho 7 (6° ao 2° Médio) 
06/05 – Phzinho 8 (3° Médio); 
09/05 (Sábado) – Comemoração ao “Dia das 
Mães” (Educ. Inf. ao 3º Médio); 
11/05 (Segunda-feira) – Professores: Conselho 
de Classe – 1º Trimestre – 8h (Aulas 
suspensas para todas as turmas, exceto 
Educação infantil e período Integral); 
13/05 – Liberação dos Trabalhos de 
Recuperação do 1° Trimestre no Portal do 
Aluno; 
15/05 – Phzinho 9 (3° Médio); 
15/05 (sexta-feira) - ENEM 2A – 2º Trimestre (1° 
ano EM ao Terceirão) – 14h às 19h- Aula normal 
no período da manhã; 
18 a 22/05 – Recuperação do 1º Trimestre 
(Aplicada nos Plantões de Dúvidas) - 14h; 
20/05 – Phzinho 8 (6º ao 2º Médio); 
20/05 – Phzinho 10 (3º Médio); 
22/05 (sexta-feira) - ENEM 2B - 2ºTrimestre (1° 
ao Terceirão) – 14h às 19h- Aula normal no 
período da manhã; 
25/05 – Professores: Prazo Máximo para 
“Digitação da Recuperação” do 1º Trimestre 
no Diário Eletrônico; 
25/05- Início do caderno 3 (3º Médio) 
27/05 – Phzinho 11 (3º Médio); 
29/05 (Sexta-feira) – Reunião de Pais e 
Mestres para TODAS as séries (da Educação 
Infantil ao Ensino Médio). Às 8h para o 
período da manhã e 14h para o período da 
tarde. (Aulas suspensas para todas as turmas, 
exceto período Integral). 
   

• Junho 
 

01/06 – Início do Caderno 3 (1° e 2° Médio) 
03/06 – Phzinho 9 (6° ao 2º Médio); 
03/06 – Phzinho 12 (3° Médio); 
05/06 – “Dia Mundial do Meio Ambiente”; 
08/06 – Prova Multidisciplinar 2 (2° trimestre) – 
2° ao 5° ano; 
10/06 – Professores: Entrega do Roteiro de 
Estudo e PE1 – Mensal (2º Trimestre) e 
Substitutiva da PE1 (1º Funda ao 3º Médio) para 
Coordenação; 

11/06 (Quinta-feira) – Feriado Corpus Christi – 
aulas suspensas para todas as turmas 
12/06 (Sexta-feira) – Ponte do Feriado Corpus 
Christi – aulas suspensas para todas as 
turmas 
15/06 - Início do caderno 3 (Ed. Infantil); 
16/06 – Prova Ph3 (6º ao 9°ano) - horário de 
aula; 
17/06 – Prova Ph3 (1º e 2° Médio) – 14h; 
17/06 – Prova Ph4 (6º ao 9°ano) - horário de 
aula; 
18/06 – Prova Ph4 (1º e 2° Médio) – 14h; 
18/06 – Prova Ph2 (3° Médio) – 14h; 
20/06 (Sábado) – Festa Junina do Colégio 
Bonvenuto; 
24/06 – Phzinho 14 (3º Médio); 
24/06 – Phzinho 10 (6º ao 2° Médio); 
24 a 30/06 – Aplicação da PE1 Mensal – 2º 
Trimestre-(1º Funda ao 3º Médio); 
25/06- Phzinho 13 (6º ao 9º ano); 

 

26/06 (Sexta-feira) – Meu Primeiro Caderno 

(Infantil IV e V) e Noite de Autógrafos Estante 

Mágica (1° ao 5° ano) 19h; 

 

30/06- Aplicação da PGA 1 (6º ao Terceirão); 

 

• Julho 

 
01 a 31/07 – Férias Escolares (Atividades 
Normais para os alunos do Período Integral) 
“Escola de Férias”. 
09/07 - (Quinta-feira) Feriado – Revolução 
Constitucionalista (Atividades Suspensas 
para o Período Integral); 
10/07 (Sexta-feira)- Aulas suspensas para 
período Integral - Ponte de feriado; 
31/07- Replanejamento com todos os 
professores-8h; 
 

• Agosto 

 
03/08 – Retorno às aulas (Todas as Turmas); 
03/08 – Início do Caderno 3 (1º ao 5º ano); 
03 a 05/08 – Aplicação da Substitutiva da PE1 – 
Mensal (R$60,00 por prova); 
05/08 – Phzinho 11 (6º ao 2º Médio); 
05/08 – Phzinho 15 (3º Médio); 
07/08 (sexta-feira) - Comemoração ao “Dia dos 
Pais” (Ed. Infantil ao 3º Médio) - 19h; 
10/08 – Início do Caderno 3 (6° ao 9°) 
10/08 – Professores: Entrega do Roteiro de 
Estudo e Originais da PE2 – Trimestral (2º 
Trimestre) do 1º Fund. ao 3º Médio para 
Coordenação; 
12/08 – Phzinho 12 (6º ao 2º Médio); 
12/08 – Phzinho 16 (3º Médio); 



14/08 (Sexta-feira) – Simulado ENEM 3A (1º ao 
Terceirão) – 2° trimestre- Das 14h às 19h - Aula 
normal no período da manhã; 
17/08 – Início do Caderno 4 (3º Médio); 
19 a 26/08 – Aplicação da PE2 – Trimestral (2º 
Trimestre) do 1º Fund. ao 3º Médio; 
19/08 – Phzinho 13 (6° ao 2° Médio); 
19/08- Phzinho 17 (3° Médio); 
21/08 (sexta-feira) – Simulado ENEM 3B (1º ano 
EM ao Terceirão) – 2° trimestre- Das 14h às 19h- 
Aula normal no período da manhã; 
26/08- Phzinho 14 (6º ao 2° Médio); 
26/08- Phzinho 18 (3° Médio); 
27/08 (Quinta-feira) – miniENEM (9° ano) – 3° 
trimestre – 14h; 
28/08 (Sexta-feira) – Chá dos Avós (Ed. Infantil) 
– 15h as 18h; 
31/08 – Professores: Entrega dos Roteiros de 
Estudo, Trabalho e Original da Prova de 
Recuperação do 2º Trimestre para Coordenação; 
31/08 – Encerramento do 2º Trimestre 
(Digitação de Notas no Diário Eletrônico); 
31 a 02/09 – Aplicação da Substitutiva da PE2 – 
Trimestral (2º Trimestre) 1º Fund. ao 3º Médio. 
(R$60,00 por prova) às 14 horas; 
 
 
 
 
 
 
 

• Setembro 

 
01/09 - Início do 3º Trimestre;  
02/09- Phzinho 15 (6º ao 2º Médio); 
02/09- Phzinho 19 (Terceirão); 
02 a 23/10- Período de rematrícula para 2021; 
04/09 (Sexta-feira) – Conselho de Classe e 
Série. Aulas Suspensas para alunos do 
Fundamental I ao 3º Médio (Aula normal para 
a Ed. Infantil e Período Integral); 
08/09 (Terça-feira) – Prova Multidisciplinar 3 (2° 
ao 5° ano) – Horário normal de aula. 
08/09 – Liberação dos trabalhos de Recuperação 
(2° trimestre) no Portal do Aluno; 
09/09- Phzinho 16 (6º ao 2º Médio); 
09/09- Phzinho 20 (Terceirão); 
10 a 15/09 –  Aplicação da Recuperação 
Trimestral (2º Trimestre) - plantões de dúvidas às 
14h;  
11/09 (Sexta-feira) – Feira das profissões;  
12/09 (Sábado) – Desfile de Abertura da 
Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG) – (Educ. 
Infantil ao Ensino Médio); 
15/09 – Prova Ph5 (6º ao 9°ano) - horário de 
aula; 
16/09 – Prova Ph5 (1º e 2° Médio) – 14h; 
16/09 – Prova Ph6 (6º ao 9°ano) - horário de 
aula; 

16/09 (quarta-feira) - Prazo Final para 
digitação das notas e preenchimento das 
fichas individuais dos alunos para a Reunião 
de pais e mestres; 
16/09- Phzinho 21 (Terceirão); 
17/09 – Prova Ph6 (1º e 2° Médio) – 14h; 
17/09 – Prova Ph3 (3° Médio) – 14h; 
18/09 (sexta-feira) – ENEM 4A - 3º Trimestre (1° 
ao Terceirão) – 14h às 19h- Aula normal no 
período da manhã; 
23/09- Phzinho 17 (6º ao 2º Médio); 
23/09- Phzinho 22 (3º Médio); 
25/09 (sexta-feira) – ENEM 4B- 3º Trimestre (1° 
ao Terceirão) – 14h às 19h- Aula normal no 
período da manhã; 
28/09 – Início do Caderno 4 (1° e 2° Médio) 
28/09 – Início do Caderno 4 (Ed. Infantil) 
28/09 (Segunda-feira) – Reunião de Pais e 
Mestres com resultados do 2º Trimestre (Ed. 
Infantil ao 3º Médio). Período da manhã - 8h; 
período da tarde -14h. Aulas suspensas para 
todas as turmas exceto período Integral; 
30/09- Phzinho 23 (3º Médio); 
30/09 – Projeto Setembro Amarelo 
 

• Outubro 

 
01/10 – Prova Diagnóstica (2° ao 9º ano) – 
horário normal de aula; 
02/10 – Prova Diagnóstica (2° ao 9º ano) – 
horário normal de aula; 
02 e 03/10 – “Acampadentro” (Ed. Infantil ao 5º 
Ano); 
05/10 – Início do Caderno 4 (2° ao 5°); 
05/10 – Início do Caderno 4 (6° ao 9°); 
07/10 – Phzinho 18 (6º ao 2º Médio); 
07/10 – Phzinho 24 (3º Médio); 
07/10 (Quarta-feira) – PROFESSORES – 
Entrega dos roteiros de estudo, originais de 
PE1 – mensal (3° trimestre) e substitutiva da 
PE1 (1° Fund ao 3° Médio); 
09/10 – Projeto Social “Dia das Crianças”; 
12/10 (Segunda-feira) – Feriado Nossa Sra. 
Aparecida – aulas suspensas para todas as 
turmas; 
13 a 14/10 – “Semana da Criança” (Educação 
Infantil ao 5º ano); 
15/10 (Quinta-feira) Dia dos Professores – 
Aulas Suspensas para todas as Turmas; 
16/10 (Sexta-feira) – Aulas Suspensas para 
todas as turmas – Ponte de feriado; 
21/10 – Phzinho 19 (6º  ao 2º  Médio);  
21 a 27/10 – Aplicação da PE1 – Mensal (3º 
Trimestre) do 1º Fund ao 3º Médio; 
28/10 – Phzinho 20 (6º  ao 2º Médio);  
28 a 30/10 – Aplicação Prova Substitutiva da PE1 
mensal  – 14h (R$60,00 por prova); 
30/10 – “Halloween. Todos os alunos e 
professores poderão usar fantasias ou uniforme 
completo. Ed. Infantil, Fund. I e II, o Baile será no 



intervalo com pratos e sucos, Ensino Médio, o 
Baile será nas 2 últimas aulas, com pratos e 
sucos. 
Decoração do Pátio, corredores, secretaria e 
dependências (trabalho de Inglês para todos os 
alunos). 
 
 
 

• Novembro 

02/11 (Segunda Feira) – Finados - Aulas 
suspensas para todas as turmas; 
03/11 – Professores: Entrega dos Roteiros de 
Estudo, Originais da PE2 (1º Fund. ao 3º Médio) 
para Coordenação; 
04/11 – Phzinho 21 (6º ao 2º Médio); 
17/11 – Prova Ph7 (6º ao 9°ano) - horário de 
aula; 
18/11 – Prova Ph8 (6º ao 9°ano) - horário de 
aula; 
18/11 – Prova Ph7 (1º e 2° Médio) – 14h; 
19/11 – Prova Ph8 (1º e 2° Médio) – 14h; 
19/11 – Prova Ph4 (3° Médio) – 14h; 
11/11 – Phzinho 22 (6º ao 2º Médio); 
12/11 (Quinta-feira) - Bonvenuto POP School 
Musical - 19h; 
20/11 (Sexta-feira) – Feriado – “Consciência 
Negra” – Aulas Suspensas para todas as 
turmas. 
23 a 30/11 – Aplicação da PE2 – Trimestral (3º 
Trimestre) – 1º Fund. ao 3º Médio. 
25/11 – Phzinho 23 (6º ao 2º Médio)  
27/11 (sexta-feira) - Troca de Faixa do Judô e 
Sapatilha do Ballet para Educação Infantil- 19h; 
 

• Dezembro 

 
01 a 03/12 – Aplicação da Prova Substitutiva – 
PE2 Trimestral (1º Fund. ao 3º Médio) – 14h 
(R$60,00 por prova); 
02/12 – Phzinho 24 (6º ao 2º Médio)  
02/12 – Professores: Entrega dos Roteiros de 
Estudo, Originais e Trabalho da Prova de 
Recuperação Intensiva Final;  
03/12 – Aplicação da PGA – horário de aula – 2° 
Fund. ao 3° Médio; 
03/12 – Festa de Encerramento 
04/12 - Aplicação da Substitutiva da PGA (2º 
Fund. ao 3º Médio)- Horário de aula; 
04/12- Dia de assinatura das camisetas; 
07/12 (segunda-feira) – Conselho de Classe 
Pré-Recuperação Final (Aulas suspensas para 
1° ano do fund. ao 3° médio) – Aula normal 
para a Ed. Infantil e alunos do integral; 
08/12 (terça-feira) – Feriado Aniversário de 
Guarulhos – aulas suspensas para todas as 
turmas; 
09/12 – Liberação dos Trabalhos de 
Recuperação Intensiva Final no Portal do Aluno; 

10/12 (terça-feira) – Reunião de Pais e Mestres 
para Resultado dos Aprovados, Retidos ou 
Recuperação Final (Máximo 3 disciplinas) – 
Aulas Normais para Ed. Infantil e Período 
Integral (Manhã 8h e Tarde 14h); 
11 a 17/12 – Recuperação Intensiva Final 
(Respeitando o horário de aula da turma). 
17/12 – Último dia de aula e reunião para 
Educação Infantil e Período Integral; 
18/12 (sexta-feira) - Conselho de Classe Pós 
recuperação final - 8h; 
18/12- Entrega dos resultados – após 12h no 
portal do Aluno; 
18/12 – Entrega dos materiais da Educação 
Infantil- Às 8h para período da manhã e tarde; 
18/12 - Confraternização de todos os 
Colaboradores do Colégio Bonvenuto – após 13h 
21/12 a 03/01/21 – O Colégio permanecerá 
fechado; 
04/01/21 – Retorno do Atendimento 
Administrativo e Secretaria do Colégio; 
06/01/21 – Início das atividades para o Período 
Integral (Escola de Férias); 
18/01 a 21/01 – Professores - Semana de 
Planejamento com todos os Professores; 
22/01 (sexta-feira) - Reunião de apresentação 
da equipe Bonvenuto e proposta Pedagógica - 
8h; 
25/01/20 (segunda-feira) – Início das aulas do 
Ano Letivo de 2021, para todas as turmas. 

 


