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EDUCAR PARA 
TRANSFORMAR.



o b j e t i v o m a r i g a . c o m . b r

MISSÃO

viSÃO

Preparar  pessoas,  por  meio  da  educação,  para  uma  vida  digna,  de  elevado  caráter,  com 
desenvolvimento humano, intelectual e emocional, capazes de participar da transformação da 
nossa sociedade, visando Ao desenvolvimento de habilidades, inteligências e competências, no 
mundo desafiador do conhecimento.

Construir sólida formação e compreensão plena das realidades do mundo contempor  neo, que 
exigem visão do futuro e domínio das novas tecnologias, desenvolvimento de raciocínio lógico 
e matemático, consciência do meio ambiente, entendimento histórico, experiência cultural e 
artística, bem como formação humana e ética que consolide a construção da cidadania para que 
nossos educandos sejam verdadeiramente protagonistas de suas histórias.

Diretor geral:
  Wilson de Matos Silva Filho



o b j e t i v o m a r i g a . c o m . b r

valores

1. Compromisso com a aprendizagem;
2. Formação integral;
3. Integridade, honestidade e transparência;
4. Inovação;

5. Prática solidária e respeito ao meio ambiente;
6. Excelência intelectual, emocional e espiritual;
7. Integração família e escola.
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U
m país que busca o conhecimento tem 

grande potencial de transformação, porque, 

como disse Daisaku Ikeda, “a chave para 

uma sociedade próspera está na educação. A 

educação é a construtora da paz, a arte que 

enriquece a mente e lapida o caráter”.

“A educação é a construtora da paz, a 
arte que enriquece a mente e lapida o 
caráter.”

Uma instituição de ensino séria e confiável tanto oferece 

uma educação de qualidade quanto acompanha de perto 

e com zelo a trajetória de cada um de seus alunos, 

ajudando-os a serem verdadeiramente estudantes que 

“aprenderam a aprender”, e a tornarem-se protagonistas 

de suas próprias histórias. 

O Manual da Família e do Estudante 2019 é de fundamental 

importância para o aluno, para sua família e para a 

escola. A sua leitura auxilia o aluno a ser mais organizado, 

ajuda os pais ou responsáveis a acompanharem com 

mais precisão a jornada estudantil dos filhos e também 

apresentação

configura-se como uma ferramenta de apoio ao Colégio 

Objetivo no desafio de comunicar as diretrizes e o padrões 

da nossa instituição de ensino. Mantenha esse Manual 

sempre em mãos para consulta.

Organizamos nosso currículo pedagógico e planejamos 

ações que possam motivar e capturar o interesse dos 

alunos, despertando talentos singulares, habilidades e 

anseios distintos, instigando-os a alcançarem autonomia 

para um significativo aprendizado e autoconhecimento.

Destacamos os Programas Diferenciados de formação 

complementar que auxiliam nossos alunos a ampliarem 

seu repertório de conhecimento em diversas áreas como: 

arte, música, tecnologia, esportes, idiomas, gestão das 

emoções, orientação vocacional e profissional. Uma das 

novidades é o NAI (Núcleo de Apoio Integral), que desafia 

e encoraja os estudantes a refletirem sobre os valores 

fundamentais da vida, sobre a fé e sobre a importância do 

desenvolvimento de um bom caráter.

O conhecimento é fator central em nosso dia a dia, porque 

é a partir dele que transformamos o mundo.

Prof. Wilson de Matos Silva
Reitor da Unicesumar
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Direção Educacional
É responsável pela gestão educacional e 

administrativa. Faz cumprir a proposta 

pedagógica, garantindo a sua operacionalização 

em todos os níveis e em todos os setores do 

Colégio.

Coordenação Pedagógica
Orienta e supervisiona os professores e alunos nos procedimentos pedagógicos, 

como trabalhos, tarefas e provas. Por mediar as questões educacionais, 

contribui com estudantes, familiares e professores para alcançarem seus 

objetivos de forma a assegurar coerência e qualidade no trabalho desenvolvido 

desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Assistência de Coordenação
É o setor responsável pelo acompanhamento diário das 

atividades escolares, garantindo uma comunicação efetiva com 

a família, ao longo do ano, de acordo com as necessidades, seja 

por demanda do estudante, da família ou dos professores.

Psicologia Escolar
O psicólogo Escolar atua, propiciando escuta ativa de vozes institucionais, promovendo compreensão acerca dos processos de 

aprendizagem e comportamento humano, assim, ele investiga e intervém nas nuances da dinâmica das relações escolares e nos 

movimentos de produção do conhecimento científico.

O profissional de Psicologia desenvolve o seu trabalho em conjunto com educadores de forma a tornar a aprendizagem efetiva e 

significativa para o estudante, desde a motivação até as possíveis dificuldades. Considera a dimensão institucional cujas demandas, ao 

serem acolhidas, superem as queixas individuais e considera um sujeito inserido e localizado em suas relações com a família e o Colégio. 

Colabora para a compreensão e para a mudança do comportamento de educadores e educandos, no processo de ensino aprendizagem, 

nas relações interpessoais e nos processos intrapessoais, referindo-se sempre as dimensões política, econômica, social e cultural.

Recepção
É o setor de apoio administrativo responsável pelo atendimento 

presencial ao público em geral: pais, alunos, professores, 

colaboradores e visitantes, e pelos atendimentos telefônicos; 

também, organiza os agendamentos para a equipe pedagógica 

(Diretoria - Coordenação e Psicologia Escolar).

ESTRUTURA DE APOIO PEDAGÓGICO
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Biblioteca
Bloco 8

3.834 m2

Secretaria
Setor responsável pela execução das tarefas da 
administração escolar, documentação e registro 
de informações. Acompanha, elabora, supervisiona 
e registra processos legais amparados pelo 
regimento escolar e legislação em vigor.
É na Secretaria que são centralizados os pedidos 
de: requerimento, segunda via de CIE
(Carteira de Identificação Estudantil), provas de 
segunda chamada, senhas para ambiente on-line; 
e atualizações de informações.

PRAZOS ESTABELECIDOS PARA A EXPEDIÇÃO 
DE DOCUMENTOS:
• Declarações simples: 1 dia útil;
• 2ª via de histórico escolar: 15 dias úteis;
• Transferência: 15 dias úteis.

Biblioteca

FUNCIONAMENTO:
• Os alunos do Colégio Objetivo podem retirar até 
três livros por vez e o prazo para devolução é de 
sete dias, todavia, poderão renovar a retirada se 
não houver reserva de outro leitor.
• Para efetuar o empréstimo, basta apresentar 
a CIE (Carteira de Identificação Estudantil) nos 
caixas de atendimento da Biblioteca.

Manual da família e do estudante | 2019
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Tenha seus dados sempre 
em mãos, anotando-os aqui:

Registro Acadêmico (RA)

Matrícula do Portal Objetivo

Senha do Ambiente On-line

Senha do Portal Objetivo

O Colégio Objetivo de Maringá, integrado ao Sistema de 

Ensino Objetivo, dispõe de um avançado mecanismo que 

auxilia o processo educacional de seus alunos pela internet.

 

Trata-se do PORTAL OBJETIVO (www.objetivo.br), que 

oferece apoio para as tarefas da apostila, professores 

online para esclarecimento de dúvidas em tempo real, 

guia de profissões, mapas, pesquisa escolar e inúmeros 

aplicativos educacionais.

Este serviço não tem custo adicional para o aluno e é 

atualizado regularmente pela equipe do apoio pedagógico 

do Sistema Objetivo.

O cadastro para o portal é feito uma única vez e, caso o 

aluno não tenha recebido a senha de acesso, basta fazera 

solicitação, por meio de requerimento na Secretaria do 

colégio.

Portal Objetivo
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Site do Colégio  
Objetivo de Maringá

WWW.OBJETIVOMARINGA.COM.BR

No site do Colégio, os alunos e familiares podem acompanhar os últimos 

acontecimentos e as novidades acadêmicas. O site, também, é mais uma 

ferramenta de comunicação da comunidade externa com o Colégio. No link Fale 

Conosco é possível enviar dúvidas e sugestões para a instituição.

Também, é possível acompanhar a vida acadêmica dos alunos com consultas de 

notas, frequências e as ocorrências disciplinares.

Site
Colégio 

Objetivo
Maringá

estrutura on-line
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cantina
A cantina trabalha com com variedade de alimentos e disponibiliza o serviço de 
cartão de débito. Para usá-lo, os responsáveis deverão preencher o formulário 
de solicitação e contrato de adesão, disponíveis na cantina.
O estudante poderá utilizar-se do atendimento da cantina, no interior do Colégio 
(bloco 1 e bloco 5), não sendo permitida a saída do estudante para comprar fora 
do Colégio, primamos pela segurança dos estudantes.

Achados e Perdidos
Em caso de perdas ou extravios de objetos, materiais e vestuários; temos a 
disposição, um local onde todos os itens encontrados dentro do Colégio Objetivo, 
estarão à disposição, tanto dos estudantes quanto dos pais, para a procura dos 
seus pertences extraviados, perdidos ou esquecidos. Encontram-se na sala das 
auxiliares de coordenação(Bloco 2). Informamos que todos os itens, serão doados ou 
descartados ao término do ano letivo.

uniforme
Todo pai/mãe deseja que seu filho(a) conviva bem com os outros. O uso do uni- forme 

escolar, além de prático e seguro, ajuda a promover a identidade do grupo. No Colégio, 

todos os estudantes são uniformizados. Isso confere valores iguais a todos os alunos, 

sendo uma oportunidade positiva de inclusão e sentimento de pertencimento. Diante 

disto, pedimos que providenciem o traje completo do Colégio que deve ser identifi-

cado( nome/turma), e estimulem o uso diário de calçados adequados às atividades 

escolares. O ideal é o uso de tênis do tamanho certo ao pé da criança e confortável. 

O uso de rasteirinhas, chinelos e trajes que não fazem parte do uniforme escolar não 

será permitido. Os alunos devem comparecer a todas as aulas e atividades escolares 

com o uniforme completo, independente do período.

Para aulas práticas nos laboratórios é obrigatório o uso de calça comprida, jaleco 

de mangas longas e calçado fechado, visando à segurança física dos nossos alunos.

medicamentos
Por recomendação do Conselho Regional de 

Farmácia do Paraná, o uso indiscriminado de 

medicamentos representa um grande risco à 

saúde, podendo levar a um distúrbio do sistema 

imunológico (sistema de defesa do nosso 

organismo), facilitando a hipersensibilidade, 

resistência dos micro-organismos bem como 

intoxicações. Dessa forma, o Colégio não 

administra nenhum tipo de medicamento sem 

receita médica. 

Orientações:
• Na necessidade de se administrar o remédio em 

horário escolar, a família deverá enviá-lo, junto à re- 

ceita médica, com orientações na agenda do aluno;

• Se o aluno passar mal no Colégio, a família 

será contactada e deverá tomar as providências 

adequadas. Por isso, é muito importante manter a 

ficha individual atualizada.

ATENDIMENTO AOS PAIS:
• Para maior organização e melhoria no 

atendimento aos pais, o mesmo deverá ser 

previamente agendado na secretaria do Colégio 

pelo responsável; assim como, também será 

agendado com antecedência o comparecimento do 

responsável, quando necessário, por solicitação 

da Equipe Pedagógica ou Direção.solicitações da 

Equipe Pedagógica ou Direção.
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CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL (CIE) | IDENTIDADE ESCOLAR
A Carteira de Identificação Estudantil é o documento obrigatório na escola. Ela é de responsabilidade do aluno, sendo proibida a troca, o 

empréstimo, adulterações ou rasuras que a descaracterizem. O aluno que incorrer em qualquer dessas faltas será punido com advertência na 

ficha individual.

Em caso de danos ou perda da carteira, o aluno deverá comunicar imediatamente o fato à Secretaria, solicitando a segunda via, mediante 

pagamento de uma taxa de R$ 25,00. É obrigatória a apresentação da CIE (carteirinha de estudante) para a realização das provas no contraturno.

AGENDA DO ALUNO
A agenda padronizada do Sistema Objetivo de Ensino faz parte do material escolar e deve ser utilizada por todos os alunos da Educação Infantil 

ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Seu uso colabora na formação de uma pessoa mais organizada e responsável com seus compromissos. É também um meio de comunicação 

oficial entre a família e o Colégio. Portanto, o aluno deverá trazer a agenda diariamente. Por meio dela, os pais podem acompanhar a rotina 

escolar do filho, verificando tarefas, trabalhos solicitados, anotações/bilhetes dos professores, cronogramas de provas e outros comunicados 

importantes. Em caso de perda ou extravio da agenda, a coordenação deverá ser comunicada e o aluno deverá comprar uma outra mediante uma 

taxa, de R$ 22,00, a ser paga na Secretaria do Colégio.

TELEFONE CELULAR
Conforme a lei estadual 18.118/2014, o telefone celular não é material escolar, portanto, não pode ser utilizado durante as aulas, exceto quando 

fizer parte da atividade desenvolvida pelo professor responsável pela aula. Em caso de descumprimento da referida lei, o aparelho será recolhi- 

do e entregue somente aos responsáveis pela Diretora Educacional. A instituição não se responsabiliza por nenhum dano ou perda de aparelhos 

eletrônicos trazidos para o Colégio.

Manual da família e do estudante | 2019
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normas disciplinares
São passíveis de medidas disciplinares todas as situações 

provocadas pelos alunos que transgridam os limites estabelecidos 

nas Normas Regimentais ou na Legislação Vigente:

a) Advertência verbal em sala de aula ou reservada (após será 

efetivado registro do motivo e data);

b) Advertência escrita, com comunicação aos pais, pela coordenação 

pedagógica;

c) Suspensão de 1 a 3 dias, com atividades, podendo ser cumprida 

(ou não) nas dependências do Colégio;

d) Medida disciplinar tomada por decisão da Direção, da Coordenação 

e dos professores. Após 3 suspensões, o aluno poderá ser desligado 

do quadro discente.

Constitui ato de indisciplina qualquer atitude do aluno contrária às 

normas contidas no Regimento Interno do Colégio, impedindo-o de 

alcançar seus objetivos escolares:

• Evadir-se do Colégio em horário de aula;

• Fumar em qualquer dependência do Colégio;

• Agredir física ou verbalmente o professor, funcionários ou colegas;

• Manusear revistas ou materiais pornográficos, ou acessar 

conteúdos pornográficos em celulares, nas dependências do colégio;

• Recusar-se a fazer provas ou atividades escolares em sala de aula;

• Usar celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico não 

pertencente ao material escolar, sem prévia autorização do 

professor [Colégio não se responsabiliza por perdas/furtos desses 

objetos];

• Fazer filmagens ou fotografar, nas dependências do Colégio 

ou durante as aulas, e divulgar imagens em redes sociais de 

relacionamento, ou grupos de whatsApp na Internet;

• Trazer ao Colégio objetos perfuro-cortantes ou contundentes;

• Namorar nas dependências e proximidades do Colégio (blocos 1-2-

3- 4 e 5 da Instituição);

• Praticar ato ou gesto obsceno;

regulamento interno
• Usar palavras obscenas no ambiente escolar;

• Formar grupo com objetivo de brigas;

• Danificar o patrimônio alheio;

• Resolver exercícios ou ler outra matéria, diferente da aula que 

está sendo ministrada;

• Praticar jogos de azar (baralho) e/ou portar, consumir ou distribuir 

bebidas alcoólicas nas dependências do Colégio (blocos 1-2-3- 4 e 

5);

• Formar grupos para promover algazarras, vaias ou distúrbios nas 

salas de aula ou outras dependências;

• Ir à Biblioteca, laboratórios, cantina, em horário de aula (regular 

e contraturno), sem autorização do professor ou da Coordenação 

Pedagógica;

• Escrever palavras, desenhos ou sinais em qualquer parte dos 

edifícios, equipamentos e móveis escolares (carteiras e mesas de 

sala de aula);

• Utilizar boné ou chapéu durante as aulas;

• Utilizar livros, cadernos ou outros materiais de colegas sem o 

consentimento destes;

• Comparecer à aula sem o material escolar completo;

• Jogar papéis ou outros objetos fora da lixeira;

• Brincar em sala de aula ou conversar excessivamente, 

comprometendo a aprendizagem de todos que estão no mesmo 

ambiente;

• Interromper o professor com perguntas ou colocações fora do 

contexto do tema da aula;

• Mascar chicletes, consumir balas ou pirulitos durante a aula;

• Fazer brincadeiras agressivas com colegas e/ou professores;

• Tratar colegas e professores com apelidos ofensivos;

• Praticar assédio sexual, racial e bullying;

• Colar ou fazer plágio de qualquer espécie em trabalhos ou provas.

IMPORTANTE: Toda as ações de indisciplina do aluno, no Colégio, farão 
parte da sua ficha individual, a qual poderá ser consultada no ambiente on 
–line sempre que necessário.
Cola (usar ou tentar usar informação não autorizada) e plágio (apresentar 
palavras, trabalhos ou ideias de outra pessoa) são ofensas sérias. Receber 
ou repassar informações, não importa; a ofensa é a mesma.
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• Comparecer uniformizado, pontualmente, às aulas, provas ou atividades programadas, portando a carteirinha de Estudante;

• Incumbir-se das obrigações escolares que lhe forem atribuídas;

• Tratar com respeito professores, funcionários e colegas;

• Manter seu material escolar em ordem, de modo a poder utilizá-lo quando necessitar;

• Indenizar o prejuízo quando produzir danos materiais ao estabelecimento ou a objetos de propriedade de colegas, funcionários 

ou professores;

• Permanecer no recinto escolar e dele não se ausentar, sem autorização dos pais/ responsáveis, da Direção ou da coordenação;

• Justificar ausências e apresentar atestados médicos, sempre que necessário;

• Apresentar-se com asseio e respeitoramente trajado nas ocasiões em que, por ventura, seja liberado do uso do uniforme;

• Participar com respeito em todos as ocasiões: trabalhos, competições, solenidades ou festas escolares;

• Atender à convocação da Direção, da Coordenação e dos professores;

• Manter atualizado o cadastro pessoal (endereços e contatos telefônicos) no Colégio;

• Manter-se na sala de aula, sentado em postura de aprendizagem, com corpo ereto, levemente encostado na cadeira e com os pés 

totalmente chão (“ergonomia cognitiva”).

deveres dos alunos

• Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação nem preferência;

• Ser orientado e acompanhado, em suas dificuldades;

• Ser ouvido;

• Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

• Recorrer dos resultados das avaliações de seu desempenho, ao sentir-se prejudicado, dirigindo-se à coordenação;

• Ser respeitado no ambiente escolar, sem discriminação de credo, política e raça.

direito dos alunos

Manual da família e do estudante | 2019
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Organização das
atividades escolares
da Educação Infantil

Calendário escolar - educação Infantil - 2019

lEGENDA

FERIADO

RECESSO

INÍCIO/TÉRMINO DE BIMESTRE

INÍCIO E TÉRMINO DO ANO LETIVO

SEMANA PEDAGÓGICA

ENTREGA DE MATERIAIS

EVENTO

ATENDIMENTO A PAIS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

31

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31    

   
  

06 dias  letivos

23 a 30/01 - Semana Pedagógica 04/03 - Recesso Escolar

26/04 - Término do 1º bimestre

5 - Carnaval

08/06 - Arraiá Objetivo

04/02 - Início do ano letivo/1ºbimestre/1º semestre

25 a 27/04 -  Momento Literário 21/06 - Recesso Escolar13/05 - Comemoração - Aniversário de Maringá

DEZEMBRO

09 a 11/10 - Comemoração Dia da Criança

23 dias letivos

15 - Padroeira de Maringá 7 - Independência do Brasil

26 e 27/11 - Cantata de Natal
29/11 - Término do 4º bimestre

21 dias letivos 6 dias letivos
OUTUBRO NOVEMBRO

22/11 - Mostra Literária - Infantil V05/10 - Atendimento aos Pais

14/10 - Recesso Escolar - Dia do Professor

06/12 - Espetáculo de balé/Término do 2º Semetre

08 a 26/07 - Recesso escolar

3º bimestre -  45 dias letivos 

27/09 - Término do 3º bimestre

2º bimestre - 48 dias letivos

29/07 - Início do 3º bimestre/ 2º semestre
30/09 - Início do 4º bimestre

02 a 06/09 - Semana da Pátria05/07 - Término do 2º bimestre/1º semestre
06/07 - Atendimento aos Pais

07 a 09/05 - Comemoração Dia das Mães16 e 17/04 - Celebração Pascal

27/04 - Atendimento aos Pais  

1º bimestre - 64 dias letivos 

29/04 - Início do 2º bimestre

06 a 08/08 - Comemoração Dia dos Pais

09 dias letivos 21 dias letivos 21 dias letivos

20- Corpus Christi01-Dia do Trabalho/10 - Aniversário de Maringá

                          CALENDÁRIO ESCOLAR -  EDUCAÇÃO INFANTIL- 2019

30/01 - Entrega de Materiais - Ed. Infantil

JULHO AGOSTO SETEMBRO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

ABRIL MAIO JUNHO

19 - Paixão de Cristo - Páscoa/ 21 - Tiradentes

1 - Confraternização Universal

19 dias letivos 19 dias letivos

22 dias letivos 21 dias letivos 19 dias letivos

25 - Natal

20/12 - Encerramento do ano letivo

1º Semestre: 112
2º Semestre: 95
Total de dias letivos: 207

2 - Finados / 15 - Proclamação da República 

30/11 - Atendimento aos Pais

12 - Nossa Senhora Aparecida   - 15 - Dia do professor
4º bimestre -  51 dias letivos
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ADAPTAÇÃO ESCOLAR
A Educação Infantil é uma fase de construção de valores, de descobertas importantes e de aprendizado cultural. Nesta fase tão importante 

na vida escolar das crianças, é preciso utilizar abordagens específicas, com metodologias e propostas pedagógicas voltadas ao lúdico. Assim, 

proporcionaremos oportunidades mais efetivas de desenvolvimento social, emocional, afetivo, de coordenação motora e raciocínio.

Nesse período, os pais poderão aguardar, se acharem necessário, na secretaria do colégio, sendo proibida a entrada e permanência dos pais em 

sala de aula.

Desse modo, sair do seio familiar e entrar em um universo novo (o colégio), encontrar outros adultos (o professor-referência) em que possa confiar, 

reconhecer outros espaços e se reconhecer enquanto parte de um grupo, constitui o que chamamos de período de adaptação. Neste período, 

a relação composta família–escola–criança é fundamental. É preciso que os pais estejam seguros em deixar seus filhos no colégio, que eles 

possam sentir essa segurança vinda de seus pais e do professor que irá recebê-los, para que o colégio seja um ambiente acolhedor e encantador. 

Geralmente, em 15 dias de acompanhamento, todos os estudantes estão adaptados à nova rotina escolar. Junto aos professores capacitados e 

experientes, temos uma equipe de auxiliares em sala de aula, fiscais de pátio e seguranças que lidam cotidianamente com a criança, e passam 

segurança a ela e à família.

Atrasos
Após o fechamento dos portões, as professoras iniciam o encaminhamento pedagógico e demais atribuições planejadas para o dia. Partindo do 

pressuposto de que atrasos implicam em prejuízos à aprendizagem, solicitamos que se organizem para que atrasos sejam exceções e não parte 

de nossa rotina. Assim, o horário máximo permitido no período matutino é às 8h para entrada e às 12h15 para saída. O turno vespertino é às 13h45 

para a entrada e às 18h para a saída. Serão aceitos oito atrasos, por semestre, nos horários de início das aulas.

Não será permitido o acesso dos pais ou responsáveis às salas de aula após o horário de entrada (8h – 13h 45). Os alunos atrasados deverão ser 

deixados na recepção do Colégio para que um de nossos colaboradores o encaminhe até a sua turma.

FALTAS E SAÍDAS ANTECIPADAS
A presença do aluno em sala é fundamental para garantia de aprendizagem e desenvolvimento significativos. Assim, pedimos que as faltas e 

saídas antecipadas sejam evitadas em grande proporção. Em caso de extrema necessidade, solicitamos comunicação à Coordenação e aviso via 

agenda do aluno. Em caso de consulta médica, solicitamos a entrega do atestado médico no dia seguinte à falta para justificar a ausência do aluno.

Horários

MANHÃ
Das 07h45 às 11h45

TARDE
Das 13h30 às 17h30

Importante:
Horário mínimo para entrada no Colégio às 7h15 e, horário máximo para início do período 
de aula matutino, 8h.
Horário mínimo para entrada no Colégio às 12h50 e horário máximo para início do período 
de aula vespertino, 13h45.
Obs.: à tarde, caso o estudante faça alguma atividade diferenciada, a saída será às 18h20.
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MOCHILA
Deixar na mochila permanentemente: toalha de mão com o nome da criança; troca de roupa (para incidentes) e o estojo. Incentive o (a) aluno (a) na 

organização dos materiais, comunique-o onde estão distribuídos seus pertences na mochila para que a criança cuide do que trouxe, principalmente, 

livros e tarefas.

LANCHE
A Educação Infantil possui um refeitório e uma cantina específica para as crianças pequenas. O espaço conta com refrigeradores e forno micro-

ondas para melhor servi-las. No início da aula, os alimentos são retirados das lancheiras, nomeados e armazenados nos refrigeradores. Próximo 

ao horário de recreio é oferecido e acompanhado pelas professoras de sala. O lanche é de responsabilidade da família, podendo vir de casa ou 

adquirido na cantina do Colégio. Pede-se atenção às orientações da lei nº 5.146/13, a qual proíbe refrigerante, biscoito recheado, salgadinhos, 

balas, pirulitos, gomas de mascar (chicletes), chocolate, salgadinhos industrializados e frituras, trazidos de casa ou comercializados nas escolas. 

• Sugerimos a ingestão de alimentos saudáveis como, por exemplo, suco de polpa e lanches assados.

• É indispensável o envio de uma fruta por dia para compormos uma salada de frutas, que será partilhada com todos os alunos.

TAREFA
A tarefa na Educação Infantil é uma atividade importante para a formação intelectual, afetiva e social das crianças e deve ser incentivada pelos 

pais e professores. Quando realizada com a ajuda da família, torna o aprendizado muito mais valioso. Além do enfrentamento de desafios fora do 

ambiente escolar, possibilita a construção da autonomia, de estabelecer uma rotina e melhorar a capacidade de organização.

Por esse motivo, pedimos que acompanhe o estudante na realização das tarefas, buscando incentivá-lo em seus momentos de estudo. Organizar 

tempo e ambiente para que ele as realize são elementos contribuintes para um bom desempenho. Solicitar que faça pinturas com capricho, que 

cuide esteticamente, sem que as rasgue ou amasse, implicitamente possibilita que o estudante adquira apreço pelos seus pertences escolares. 

Concebendo que a criança precisa ser ensinada, solicitamos a colaboração dos senhores para que as tarefas sejam vistas com a importância e o 

carinho com que são planejadas e elaboradas.

Não menos importante do que nos demais segmentos adiante, a tarefa na Educação Infantil, estimula a integração familiar no processo educacional 

do estudante, proporciona as primeiras responsabilidades escolares e reforça a construção do conhecimento. Por isso é de fundamental importância 

que o estudante apenas seja orientado na execução da mesma, e que não haja participação direta e efetiva da responsabilidade.

Assim como é impressindível fazer a devolutiva a professora da turma, na data solicitada.
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RELATÓRIO PEDAGÓGICO BiMESTRAL

É uma descrição ordenada, sucinta e minuciosa sobre o desenvolvimento do aluno, que tem por objetivo apresentar o processo de construção do 

conhecimento do aluno, no qual a professora intervém com pertinência, no sentido de contribuir para o seu aperfeiçoamento integral no transcurso 

da aprendizagem. O relatório registra, com simplicidade e objetividade, o progresso observado sobre o estudante, seus avanços,suas  descobertas 

e dificuldades.

Coral
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DIA DO BRINQUEDO

Toda sexta-feira, o aluno pode trazer um brinquedo de sua preferência para partilhar com os amigos. Sendo assim, escolha junto 

com a criança e evite trazer brinquedos que estimulem violência (ex: armas, espadas, algemas...) ou jogos eletrônicos (ex: tablets, 

notebooks, celulares) e materiais da vida adulta como acetona, esmaltes, batons, maquiagem, tamancos, gel de cabelo e outros 

de mesma finalidade, jogos com peças pequenas, coleções, ou ainda, pertences de grande valor sentimental. Lembramos que 

esses objetos(brinquedos) servem como instrumento de socialização (partilha) com outros colegas e de intervenção pedagógica 

na relação interpessoal dos alunos, reafirmando um universo infantil sadio. E, para que alcancemos com êxito nossos objetivos, 

precisamos que estas orientações sejam rigorosamente respeitadas.

BIBLIOTECA - EMPRÉSTIMO DE LIVROS

Constantemente, os alunos da Educação Infantil emprestam livros da Biblioteca no bloco 3. Esse acompanhamento é feito pela 

professora que, por meio da carteira de identificação estudantil, registra o livro escolhido pelo aluno e qual o período do empréstimo. 

Sugerimos que explorem os elementos contidos na capa do livro, leitura de títulos e autores (aos que conseguem decodificar 

algumas sílabas) e leitura de imagens (aos que estão no processo de apropriação de grafemas e fonemas). Incentivar a leitura 

de contos literários permite a apresentação do mundo letrado com toda magia e ludicidade que esse estágio de desenvolvimento 

requer.
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Dispomos de atividades diferenciadas e aulas com professores 

especialistas de Arte, Inglês, Educação Física, Coral e Música; 

além de uma rica estrutura com: piscina de areia colorida, 

brinquedoteca, parquinho e Biblioteca Infantil com títulos 

primorosos da literatura infantil.

Diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas com a 

prática da musicalização. A música é concebida como um universo 

que conjuga expressão de sentimentos, ideias, valores culturais 

e, no processo educacional, facilita o desenvolvimento das 

crianças, pois estimula a memória e a inteligência, e relaciona-se 

com as habilidades linguísticas e lógico-matemáticas. Aulas de 

música são importantes formas de relaxar e aliviar a tensão nas 

crianças, auxiliando no desenvolvimento e interação social.

Desde os níveis iniciais da Educação Infantil, desenvolvemos 

atividades em ambientes diversos e, para isto, contamos com 

o suporte da UniCesumar que, acoplada ao Colégio, possibilita 

aulas práticas na cozinha Gastronômica e em vários laboratórios, 

dentre eles: Zoologia, Botânica, Horto, Hospital Veterinário, Museu 

e a Fazenda Biotec. Toda essa gama de atividades diferenciadas 

torna possível nossa missão de preparar os alunos para uma 

vida mais feliz e mais saudável.

Atividades Diferenciadas

Atividades de 
Ballet, Semana 

Literária e Futsal
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projeto primeiro amigo
O Projeto Meu Primeiro Amigo Objetivo foi criado 

para amenizar as expectativas causadas pela 

mudança de Colégio e acolher todos os alunos 

no ambiente escolar. Pensando nisso, o setor de 

Psicologia realiza um trabalho de integração do 

novo aluno, a partir do Infantil - nível V, que será 

acompanhado por um aluno antigo desde o seu 

primeiro dia, em momentos dentro e fora da sala de 

aula. Este aluno anfitrião será o seu Primeiro Amigo 

do Colégio Objetivo.

projeto desfralde
O Projeto Desfralde visa promover a independência 

da criança, de maneira adequada e sem traumas, 

uma vez que esta fase é significativamente 

importante para a construção de muitos processos 

psíquicos futuros e considerada um marco no 

desenvolvimento infantil. A criança, ao passar por 

essa fase do controle de esfíncteres de maneira 

tranquila, não desenvolverá problemas fisiológicos 

e nem psicológicos ligados às questões de infecções 

e enureses. Os pais são orientados através de 

reuniões e os alunos acompanhados durante a 

realização desse processo.

CICO - CURSO DE INGLÊS 
DO COLÉGIO OBJETIVO 
O programa de ensino da Língua Inglesa do Colégio Objetivo existe desde 2009 

e envolve os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Foi elaborado 

com a finalidade principal de proporcionar a aprendizagem da Língua Inglesa, 

valendo- se do próprio idioma em sala de aula, com rico material didático, de 

forma que os estudantes ganhem autonomia gradativa e natural nas habilidades 

de ouvir, falar, ler, escrever, compreender, entender e expressar-se oralmente 

na língua inglesa. Segundo pesquisa da University College, de Londres, a melhor 

idade para aprender inglês está entre 5 e 10 anos, pois é nesta faixa etária que o 

indivíduo conta com mais oportunidade de ser fluente em uma língua.

O programa de inglês do Colégio Objetivo contempla os alunos da Educação 

Infantil – nível III até o 9º ano do Ensino Fundamental, ou seja, eles começam com 

3 anos e terminam o programa aos 14 anos.

Além disso, um dos diferenciais nesse segmento são:

• A Super Bee é um projeto da Educação Infantil, do Colégio Objetivo, com a 

finalidade de levar ludicidade e experiências prazerosas para a aprendizagem 

em Língua Inglesa, estimulando a participação das crianças dentro da escola e 

fora dela. A cada semana, a Super Bee vai para a casa de uma criança. Nesse 

período, até a próxima aula de Inglês, a Super Bee deve ser integrada ao dia 

a dia da família, com o uso da língua inglesa sempre que possível, conforme 

as atividades direcionadas pelo teacher. Assim, a criança interage com a nova 

língua em seu próprio ambiente, aprendendo inglês de forma divertida, natural 

e familiar;

• Com toda essa gama de oportunidades, o aluno do Colégio Objetivo inicia o 

aprendizado da língua inglesa com significado, fluência e independência.
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ESCOLA DA INTELIGÊNCIA | EDUCAÇÃO 
SOCIOEMOCIONAL (DR. AUGUSTO CURY)
EDUCAÇÃO INFANTIL – A partir do Nível V

O Programa Escola da Inteligência, referência mundial no 

desenvolvimento emocional e social, é um grande diferencial do 

Colégio Objetivo, pois contribui para o aumento do rendimento 

escolar, o gerenciamento das emoções e a melhoria das relações 

interpessoais. Através de discussão sobre as diferenças nos seres 

humanos, utilizando várias dinâmicas com os alunos e ajudando    a 

desenvolver o autoconhecimento, temos conseguido diminuir as 

ocorrências indisciplinares que geram disputas entre os alunos, em 

todos os níveis do Colégio. Por meio deste programa, apresentamos 

uma metodologia inovadora e moderna que vem ao encontro das 

exigências atuais da sociedade, das famílias e do mercado de trabalho.

ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS
Na Educação Infantil, brincar é uma ferramenta poderosa de aprendizagem e de criatividade. Por meio da recreação, desenvolvemos em nossas 

crianças competências importantes como: criatividade, resiliência, autoconhecimento, colaboração, coragem, entre outros. O Parquinho, nesse 

contexto, é um ambiente pedagógico lúdico muito rico para o aperfeiçoamento de todas as fases de desenvolvimento das crianças.

No Colégio Objetivo, após o encerramento das atividades vespertinas, das 17h30 às 18h20, são ofertados treinamentos de futsal, balé/dança, 

judô, uma vez por semana. As inscrições são realizadas na Secretaria do Colégio e há limite de vagas para as turmas/modalidades.
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Os eventos culturais revelam a apropriação de conhecimentos significativos à formação humana, sobretudo de crianças pequenas 
em fervescente processo de aprendizado. Assim, costumes, tradições, valores já vividos antigamente, expressões populares 
artísticas e culturais são veículos de ascensão intelectual. Ao longo do ano letivo, são planejados alguns eventos permanentes com 
essa intencionalidade. São eles: Páscoa, Dia das mães, Dia dos pais, Arraiá Objetivo, Semana da Criança e Cantata de Natal, Noite de 
Autógrafo (1º anos) e Mostra do Conhecimento.

* É cobrada uma taxa para a elaboração da lembrança para o dia das Mães e Dia dos Pais.
**Solicitamos um valor para participação do aluno durante a Semana da Criança.

Eventos

Arraiá
Objetivo
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Organização das
atividades 
escolares do
ensino fundamental

lEGENDA

FERIADO

RECESSO ESCOLAR

INÍCIO/TÉRMINO DE BIMESTRE

INÍCIO E TÉRMINO DO ANO LETIVO

SEMANA PEDAGÓGICA

ENTREGA DE MATERIAIS

EVENTO

ATENDIMENTO A PAIS

PROVAS

PROVAS 2ª CHAMADA

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5  1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

31

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31    

   

2º Semestre: 102
Total de dias letivos - 214

1º Semestre: 112

03/12 - Sessão de Autógrafos - 1º Anos
06/12 - Espetáculo de Balé

09 a 11/10 - Comemoração Dia da Criança
14/10 - Recesso Escolar - Dia do Professor

20/12 - Encerramento do ano letivo
27/11 - Provas - 2ª chamada

30/11 - Atendimento aos Pais

31/10 - Provas - 2ª chamada

4º bimestre -  52 dias letivos

23/11 - Premiações: Leitura em Destaque - 5º Anos

11 a 21/03 - Período de Provas - 1ª Etapa
04/02 - Início do ano letivo/1ºbimestre/1º semestre

1 - Confraternização Universal

09 a 14/12 - Recuperação final (provas)

2 - Finados / 15 - Proclamação da República 

29/11 - Término do 4º bimestre

12 - Nossa Senhora Aparecida   - 15 - Dia do professor 25 - Natal

09 a 26/09 -  Período de Provas - 2ª Etapa
08 a 29/08 -Período de Provas - 1ª Etapa

3º bimestre -  50 dias letivos 

27/09 - Término do 3º bimestre

22/03 - Provas - 2ª chamada

DEZEMBRO

01-Dia do Trabalho/10 - Aniversário de Maringá

                          CALENDÁRIO ESCOLAR - 1º ao 5º ano - 2019

31/01 - Entrega de Materiais - Ens. Fund. I 25 a 28/02 - Período de Provas - 1ª Etapa

JULHO AGOSTO SETEMBRO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

ABRIL MAIO JUNHO

19 - Paixão de Cristo - Páscoa/ 21 - Tiradentes

06 dias  letivos

23 a 30/01 - Semana Pedagógica 04/03 - Recesso Escolar

25/04 - Provas - 2ª chamada

06 a 08/08 - Comemoração Dia dos Pais
27/09 - Provas - 2ª chamada

02 a 06/09 - Semana da Pátria

2º bimestre - 48 dias letivos

05/07 - Término do 2º bimestre/1º semestre

15 dias letivos 21 dias letivos 21 dias letivos

29/07 - Início do 3º bimestre/2º semestre
22 a 27/07-Recuperação - 1º Semestre (aulas e provas)

06/07 - Atendimento aos Pais 30/08 - Provas - 2ª chamada
08 a 19/07 - Recesso escolar

05/08 - Notas da Recuperação - boletim on-line

30/09 - Início do 4º bimestre

07 a 09/05 - Comemoração Dia das Mães08 a 24/04 - Período de Provas - 2ª Etapa

29/04 - Início do 2º bimestre

26/04 - Término do 1º bimestre

07/12 - Término do 2º semestre15 a 30/10 - Período de Provas - 1ª Etapa

23 dias letivos

15 - Padroeira de Maringá 7 - Independência do Brasil

22 dias letivos 6 dias letivos
OUTUBRO NOVEMBRO

26 e 27/11 - Cantata de Natal

02 a 07/12 - Recuperação - 2º Semestre (aulas e provas)06 a 26/11 - Período de Provas - 2ª Etapa05/10 - Atendimento aos Pais

20- Corpus Christi

01 a 03/07 - Período de Provas - 2ª Etapa
04/07 - Provas - 2ª chamada

23/11 - Mostra do Conhecimento

19 dias letivos 19 dias letivos

22 dias letivos 21 dias letivos 19 dias letivos

1º bimestre - 64 dias letivos 

27/04 - Atendimento aos Pais 

16 e 17/04 - Celebração Pascal 13/05 - Comemoração - Aniversário de Maringá 12 a 28/06 - Período de Provas - 2ª Etapa

25 a 27/04 -  Momento Literário 31/05 - Provas - 2ª chamada
21/06 - Recesso Escolar

5 - Carnaval

14 a 30/05 - Período de Provas - 1ª Etapa

08/06 - Arraiá Objetivo

Calendário escolar - eNSINO FUNDAMENTAL (1º A0 5º ANO) - 2019
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Organização das
atividades 
escolares do
ensino fundamental

lEGENDA

FERIADO

RECESSO ESCOLAR

INÍCIO/TÉRMINO DE BIMESTRE

INÍCIO E TÉRMINO DO ANO LETIVO

SEMANA PEDAGÓGICA

ENTREGA DE MATERIAIS

EVENTO

ATENDIMENTO A PAIS

PROVAS

PROVAS 2ª CHAMADA

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5  1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

31

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31    

   

14/10 - Recesso Escolar - Dia do Professor

 12 - Nossa Senhora Aparecida   - 15 - Dia do professor 25 - Natal
1º Semestre: 112

23 dias letivos

 15 - Padroeira de Maringá  7 - Independência do Brasil

20/12 - Encerramento do ano letivo

22 dias letivos 6 dias letivos
OUTUBRO NOVEMBRO

22/03 - Provas - 2ª chamada

20- Corpus Christi

21/06 - Recesso Escolar

Total de dias letivos - 214

4º bimestre -  52 dias letivos

DEZEMBRO

07/12 - Término do 2º semestre09 a 11/10 - Olimpíada
06 a 26/11 - Período de Provas - 2ª Etapa

15 a 30/10 - Período de Provas - 1ª Etapa

05/10 - Atendimento aos Pais
13/11 - FICO

2º Semestre: 102

29/11 - Término do 4º bimestre

02 a 07/12 - Recuperação - 2º Semestre (aulas e provas)

2 - Finados / 15 - Proclamação da República  

31/10 - Provas - 2ª chamada 27/11 - Provas - 2ª chamada

09 a 14/12 - Recuperação final (provas)

                          CALENDÁRIO ESCOLAR - 6º ao 8º Ano - 2019

31/01 - Entrega de Materiais - Ens. Fund. II 25 a 28/02 - Período de Provas - 1ª Etapa

JULHO AGOSTO SETEMBRO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

ABRIL MAIO JUNHO

1 9- Paixão de Cristo - Páscoa/ 21 - Tiradentes 

25 a 27/04 -  Momento Literário

 

04/02 - Início do ano letivo/1ºbimestre/1º semestre

29/07 - Início do 3º bimestre/2º semestre

2º bimestre - 48 dias letivos

08 a 19/07 - Recesso escolar

04/07 - Provas - 2ª chamada 08 a 29/08 -Período de Provas - 1ª Etapa
27/09 - Provas - 2ª chamada

02 a 06/09 - Semana da Pátria

27/09 - Término do 3º bimestre

19 dias letivos 19 dias letivos

22 dias letivos 21 dias letivos 19 dias letivos

15 dias letivos 21 dias letivos 21 dias letivos

06 dias  letivos

23 a 30/01 - Semana Pedagógica 04/03 - Recesso Escolar

25/04 - Provas - 2ª chamada

11 a 21/03 - Período de Provas - 1ª Etapa

29/04 - Início do 2º bimestre

12 a 28/06 - Período de Provas - 2ª Etapa

 5 - Carnaval

14 a 30/05 - Período de Provas - 1ª Etapa
08/06 - Arraiá Objetivo08 a 24/04 - Período de Provas - 2ª Etapa

1º bimestre - 64 dias letivos 

26/04 - Término do 1º bimestre
31/05 - Provas - 2ª chamada

1 - Confraternização Universal

22 a 27/07-Recuperação - 1º Semestre (aulas e provas)

06/07 - Atendimento aos Pais

05/08 - Notas da Recuperação - boletim on-line

27/04 - Atendimento aos Pais 

01 a 03/07 - Período de Provas - 2ª Etapa

01-Dia do Trabalho/10 - Aniversário de Maringá 

30/09 - Início do 4º bimestre

05/07 - Término do 2º bimestre/1º semestre
09 a 26/09 -  Período de Provas - 2ª Etapa

30/08 - Provas - 2ª chamada

13/05 - Comemoração - Aniversário de Maringá

23/11 - Premiação: Leitura em Destaque
23/11 - Mostra do Conhecimento

30/11 - Atendimento aos Pais
30/11 - Mostra Cultural do PCA

3º bimestre -  50 dias letivos 

Calendário escolar - eNSINO FUNDAMENTAL (6º A0 8º ANO) - 2019
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Atrasos

Os atrasos implicam prejuízos à aprendizagem. Cumprir horário é demonstração de responsabilidade com o aprendizado. Nesse sentido, 
enfatizamos que atrasos devem ser evitados.
• O estudante terá permissão para adentrar à sala de aula até 10 minutos após o sinal; sendo a segunda entrada: das 7h30 - (7h40) e das 
13h15 - (13h25).
• Os estudantes que chegarem após a segunda entrada prevista, aguardarão o início da segunda aula, às 8h20 e 14h05, e receberão falta na 
disciplina da 1ª aula. Iniciada a segunda aula, deverão obter autorização da Coordenação para adentrarem à sala de aula.
• Serão aceitos até 08 (oito) atrasos no 1º semestre e 08 (oito) no 2º semestre. Todo atraso prejudica o aprendizado do estudante e atrapalha 
a rotina do dia, recomendamos ser muito responsável com todos os horários.

Faltas e saídas antecipadas

A presença do aluno em sala é fundamental para o seu desempenho, por isso as faltas devem ser evitadas. Quando forem necessárias, é importante 
comunicá-las à Coordenação e é de responsabilidade do aluno inteirar-se sobre conteúdos, trabalhos e tarefas que foram ministrados no dia da 
falta. Em saídas antecipadas por razão de consultas médicas, o atestado deverá ser entregue à Coordenação no dia seguinte à falta ou saída.

A saída antes do término do período de aulas (dispensa) só será autorizada mediante:
• Solicitação, por escrito, dos pais ou responsáveis e autorização da Coordenação.
• Presença dos pais ou responsáveis, para buscá-los, e autorização da Coordenação.

tarefas
As tarefas de casa compõem a construção do senso de responsabilidade do aluno. Por isso, um dos objetivos da tarefa é contribuir para o 
desenvolvimento moral do aluno, isto é, cumprir com uma obrigação que é sua e assumir a responsabilidade pela qualidade da tarefa e as 
consequências da sua realização ou não.
Assim, enfatizamos que o lema é: tarefa dada, executada e entregue ao professor(a).

Horários

ENSINO FUNDAMENTAL MATUTINO
1º ao 8º ano
Das 7h30 às 12h.
Uma vez por semana, os alunos do 1º ao 5º 
ano sairão às 12h25.

ENSINO FUNDAMENTAL VESPERTINO
Contraturno 6º ao 8º ano e PCA (6º ao 9º) 
Das 13h30 às 17h10.

ENSINO FUNDAMENTAL VESPERTINO
1º ao 5º ano 
Das 13h15 às 17h30.
Uma vez por semana, os alunos do 1º ao 5º 
ano sairão às 18h20.
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Os procedimentos adotados pela escola para o acompanhamento e cobrança das tarefas serão: 

• Verificação, pelo professor, se o aluno realizou a tarefa solicitada.

• Encaminhamento, à Coordenação, dos alunos que não apresentaram a tarefa solicitada por três vezes consecutivas.

• Os pais tomam ciência das tarefas não realizadas pelo aluno, via agenda, em primeira instância, mas poderão acessar no ambiente on line  

   as ocorrências registradas. O aluno deverá apresentar agenda assinada pelos pais na próxima aula da disciplina que realizou o registro.

• Havendo reincidência por parte do aluno, os pais são comunicados e/ou convocados para comparecimento ao Colégio.

RELATÓRIO PEDAGÓGICO BIMESTRAL – 1º ano do Ensino Fundamental
É uma descrição ordenada, sucinta e minuciosa sobre o desenvolvimento do aluno, que tem por objetivo propiciar que o professor acompanhe 

o processo de construção do conhecimento do estudante e possa intervir com pertinência, no sentido de contribuir para o seu desenvolvimento 

integral no processo de aprendizagem. O relatório registra, com simplicidade e objetividade, o processo vivido pelo aluno, suas conquistas e 

descobertas, sua evolução na aquisição de conhecimentos.

PROVAS - a partir do 2º ano (2º bimestre) até o 8º ano do Ensino Fundamental
As provas acontecerão em duas etapas (1ª e 2ª), em cada bimestre. Serão estabelecidas em cronogramas elaborados pela Coordenação e 

distribuídos aos estudantes com antecedência, para que organizem uma rotina de estudos e isso possibilite um ótimo preparo para as provas. 

Serão aplicadas em horário de aula, pelo professor da disciplina, e depois corrigidas e devolvidas aos estudantes. Ele fará todas as considerações 

importantes sobre erros e acertos, pois as provas são instrumentos de aprendizagem importantes na avaliação geral do estudante. A valoração 

das provas são :1ª etapa – 10,0 pontos e 2ª etapa – 8,0 pontos.

A nota do bimestre será a média aritmética das notas de provas, mais as notas de atividades complementares, que totalizam 2,0 pontos e somam- 

se à nota da prova da 2ª etapa.

ATENÇÃO!
• Exceções: As disciplinas de Redação, de Arte e de Filosofia, por suas particularidades, têm as médias bimestrais finalizadas com a soma de 
uma prova, em cada uma das etapas, e trabalhos realizados durante o bimestre. A disciplina de Educação Física é avaliada pela participação e 
desempenho nas aulas (práticas e teóricas), trabalhos solicitados durante o bimestre e por critérios específicos da área.
• Para a realização das provas, é obrigatório o uso do uniforme e a apresentação da CIE.
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PROVAS DE 2ª CHAMADA

O estudante terá direito a provas de segunda chamada, desde que apresente atestado médico ou atestado de óbito, seguindo as orientações abaixo:

• Preencher, antecipadamente, o requerimento na Secretaria do Colégio Objetivo;

• Após o deferimento, efetuar o pagamento da taxa de R$21,00 (vinte e um reais) por prova, na Secretaria do Colégio;

• Comparecer, uniformizado, no dia e horário marcados para a realização da prova, apresentando o comprovante de pagamento fornecido pela 

Secretaria e a CIE.

Importante: atestado médico justifica a ausência do aluno na prova de primeira chamada, mas não isenta o pagamento da taxa.

BOLETIM DE NOTAS

Compõe as médias bimestrais: o resultado das provas de 1ª etapa e de 2ª etapa, trabalhos realizados e entregues nos prazos, tarefas complementares 

e outros. As médias serão registradas em boletins individuais de notas e disponibilizadas on-line para o acompanhamento do estudante e de sua 

família durante a realização dos períodos regulares.

RECUPERAÇÃO SEMESTRAL

A recuperação dos conteúdos é feita de forma contínua, por meio de atividades complementares, exercícios e revisão das provas. Ao final do 1º 

semestre (1º e 2º bimestres) e do 2º semestre (3º e 4º bimestres), o estudante, que apresentar média (s) inferior (es) a 6,0, terá direito à recuperação. 

Este estudante fará prova, de valor 10,0, que substituirá a menor média bimestral alcançada em cada disciplina. Caso a nota da recuperação seja 

menor que as médias já existentes, permanecerá sempre a nota maior.

Após a recuperação, as provas serão apresentadas aos estudantes para ciência do seu aproveitamento e serão arquivadas. As notas serão 

disponibilizadas no boletim on-line.
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recuperação final

O estudante que obtiver:

• Média anual igual ou superior a 6,0 (seis), em 

todas as disciplinas, estará aprovado;

• Média anual maior que 4,0 (quatro) e menor que 

6,0 (seis), estará convocado para a recuperação 
final (a nota necessária para aprovação 

obedecerá à tabela a seguir)

Atenção!
• Estará, automaticamente, reprovado o 

estudante que atingir média anual igual ou 

menor que 3,9 (três vírgula nove); ou ainda, que 

tiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco 
por cento), independente da média anual.

cálculo para a média final

Ao final do 4º bimestre, a média anual será uma 

média aritmética das quatro médias bimestrais 

obtidas em cada disciplina:

M. A. = (1º bim + 2º bim + 3º bim + 4º bim) ÷ 4

5,9 6,2
5,8 6,4
5,7 6,6
5,6 6,8
5,5 7,0
5,4 7,2
5,3 7,4
5,2 7,6
5,1 7,8
5,0 8,0
4,9 8,2
4,8 8,4
4,7 8,6
4,6 8,8
4,5 9,0
4,4 9,2
4,3 9,4
4,2 9,6
4,1 9,8
4,0 10,0
3,9 Reprovado

Média Anual Nota necessária na
Recuperação Final

A média final, após a recuperação final, é feita por média ponderada:

(MA x 2 + R.F. x 1) ÷3



Dia do brinquedo
1º ano do Ensino Fundamental

Toda sexta-feira, o estudante poderá trazer de sua casa um brinquedo 

de sua preferência para partilhar com os amigos por quinze minutos. 

Assim, escolha junto com a criança apenas um brinquedo e evite trazer 

os que estimulem violência (ex: armas, espadas, algemas...), jogos 

eletrônicos (ex: tablets, notebooks, celulares) e materiais da vida adulta 

(ex: acetona, esmaltes, batons, maquiagem, tamancos, gel de cabelo 

e outros de mesma finalidade), jogos com peças pequenas, coleções 

ou ainda pertences de grande valor sentimental. Lembramos que 

estes objetos servem como instrumento de socialização (partilha) com 

outros colegas e de intervenção pedagógica na relação interpessoal 

dos estudantes, reafirmando um universo infantil sadio. E, para 

que alcancemos com êxito nossos objetivos, precisamos que sejam 

respeitados rigorosamente estes itens.

Sugestões de brinquedos: bonecas, carrinhos, petecas, corda e jogos de 

tabuleiros.

Atividades Diferenciadas

projeto primeiro amigo
O Projeto Meu Primeiro Amigo Objetivo visa a neutralizar os impactos negativos relacionados à mudança de Colégio e consequentemente de 

amigos. Pensando nisso, o setor de Psicologia realiza um trabalho de integração do novo estudante, instruindo um colega para que o acompanhe 

desde seu primeiro dia de aula, em momentos dentro e fora de sala de aula. Este estudante será o seu Primeiro Amigo do Colégio Objetivo.
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CICO - CURSO DE INGLÊS DO COLÉGIO OBJETIVO
O programa de ensino da Língua Inglesa do Colégio Objetivo existe desde 2009 e envolve os estudantes da Educação Infantil e Ensino Funda-

mental. Foi elaborado com a finalidade principal de proporcionar a aprendizagem da Língua Inglesa, valendo-se do próprio idioma em sala de 

aula, com rico material didático, de forma que os estudantes ganhem autonomia gradativa e natural nas habilidades de ouvir, falar, ler, escrever, 

compreender, entender e expressar-se oralmente na língua inglesa.

Segundo pesquisa da University College, de Londres, a melhor idade para aprender inglês está entre 5 e 10 anos, pois é nesta faixa etária que 

o indivíduo conta com mais oportunidade de ser fluente em uma língua. O programa de inglês do Colégio Objetivo contempla os estudantes da 

Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental, ou seja, começam com 3 anos e terminam o programa aos 14 anos.

 

Além disso, nossos diferenciais neste Programa são:

• Aulas ministradas em inglês;

• Ambiente climatizado e sala específica para as aulas de inglês, com lousa digital, data show, telão e internet;

• Maior carga horária do que é exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

• Divisão de turmas em dois níveis de conhecimento diferenciados (básico e avançado), do 5º ao 9º ano;

• Uso de metodologias de aprendizagem focadas na comunicação oral, com atividades lúdicas e dinâmicas;

• Concurso Anual Spelling Bee (concurso de soletração em inglês) para os estudantes de 5º ano ao 8º ano, muito comum nas escolas dos Estados 

Unidos desde 1925, no qual os competidores são convidados a soletrar uma ampla seleção de palavras, com um grau variável de dificuldade;

• Realização do TOEFL Junior, teste internacional de proficiência, ao final do programa, no 9º ano, sem custo para os estudantes.
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ESCOLA DA INTELIGÊNCIA 
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 
(DR. AUGUSTO CURY)
ENSINO FUNDAMENTAL – de 1º ao 8º ano

O Programa Escola da Inteligência, referência mundial no 

desenvolvimento emocional e social, é um grande diferencial do 

Colégio Objetivo, pois contribui para o aumento do rendimento 

escolar, o gerenciamento das emoções e a melhoria das relações 

interpessoais. Com discussão sobre as diferenças nos seres 

humanos, utilizando várias dinâmicas com os estudantes e 

ajudando a desenvolver o autoconhecimento, temos conseguido 

diminuir as ocorrências indisciplinares que geram disputas entre 

os estudantes, em todos os níveis do Colégio. Por meio deste 

programa, apresentamos uma metodologia inovadora e moderna 

que vai ao encontro das exigências atuais da sociedade, das 

famílias e do mercado de trabalho.

PROERD - Programa Educacional 
de Resistência às Drogas 
e à Violência - 5os anos
Os estudantes são preparados para desenvolver o respeito por 

meio de metodologia especialmente voltada para crianças. O 

objetivo é transmitir uma mensagem de valorização da vida e 

sobre a importância de manter-se longe das drogas e da violência.                                                

Formação
de pais (E.I)

e PROERD
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ATIVIDADES ESPORTIVAS
Nosso corpo acumula experiências, adquire novas 

agilidades, automatiza movimentos e gera programações 

originais ou culturais de comportamento. Nesse sentido, 

ter ciência de como desenvolver-se fisicamente e quais 

os limites dos nossos estudantes é importantíssimo.

O Colégio, por meio das aulas curriculares e das escolas 

de esportes, objetiva desenvolver, além das habilidades 

motoras, o equilíbrio emocional, a boa forma física, por 

meio de alimentação equilibrada e saudável, interação 

em grupo e o espírito de competição e cooperação dos 

estudantes.

Aos estudantes são ofertadas escolinhas e treinamentos 

de futsal, vôlei, handebol e basquete no horário 

vespertino. Para participar, o estudante deverá inscrever-

se na atividade escolhida, preenchendo na Secretaria do 

Colégio uma ficha própria no início do período letivo. Caso 

haja desistência da modalidade esportiva, é necessária 

a solicitação do cancelamento via requerimento a ser 

preenchido na Secretaria.

Laboratório Multidisciplinar
Equipado com instrumentos pedagógicos, como estruturas de 

DNA, planetários, mesas interativas e lousa digital; o Laboratório 

Multidisciplinar é o único da região com equipamentos e conceitos 

inovadores, fundamentados a partir das metodologias ativas de 

aprendizagem na formação acadêmica.

O laboratório permite que o estudante faça uma imersão na 

compreensão das estruturas do corpo humano, durante as aulas 

práticas, ou uma viagem para conhecer a formação geológica da terra, 

além de muitos outros jogos pedagógicos.

Laboratório
Multidisciplinar
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Aula de
Gastronomia 

e Design de 
Interiores

PCA | PROGRAMA CULTURAL PARA ALUNOS (PCA) - 6º AO 9º ANO
O Colégio Objetivo possibilita aos estudantes uma formação integral e global, oferecendo opções de conhecimento em várias àreas como: 

informática pedagógica, gastronomia, medicina veterinária, música, robótica, jornalismo, nutrição, pilotagem, moda, design de interiores, entre 

outros. Em novembro, os resultados dos trabalhos são apresentados em uma grande exposição aberta às famílias: Mostra Cultural do PCA.

O programa faz parte da matriz curricular e as aulas são ministradas no contraturno, no mesmo dia das aulas de Língua Inglesa. Para o PCA nas 

áreas de gastronomia, veterinária, nutrição, odontologia e enfermagem é obrigatória a utilização de jaleco e calça comprida.

HORÁRIOS SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

OBS: PCA - 1º semestre - Informática Pedagógica e no 2º semestre - Cursos em diferentes áreas do conhecimento.

13h30 - 15h10

15h30 - 17h10

9ºA | PCA
9ºB | Inglês

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo

8ºA | Inglês
8ºB | PCA

7ºA | PCA
7ºB | Inglês

6ºA | Inglês
6ºB | PCA

9ºA | Inglês
9ºB | PCA

8ºA | PCA
8ºB | Inglês

7ºA | Inglês
7ºB | PCA

6ºA | PCA
6ºB | Inglês

15h10 - 15h30
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Os eventos culturais revelam a apropriação de 

conhecimentos significativos à formação humana, 

sobretudo, de crianças pequenas em fervescente 

processo de aprendizado. Assim, costumes, tradições, 

valores já vividos antigamente, expressões populares 

artísticas e culturais são veículos de ascensão 

intelectual.

Alguns deles: Leitura em Destaque com entrega 

de medalhas, Mostra Cultural do PCA, Noite de 

Autógrafos, Mostra do Conhecimento, Spelling Bee, 

Ballet (balé) e Cantata de Natal.

fico - festival interno do colégio objetivo

Valoriza os talentos musicais e artísticos dos 

estudantes, por meio do incentivo à participação de 

jovens artistas em período escolar. Proporciona a 

descoberta de novos talentos, além de outros objetivos 

como: incentivar a musicalidade, a criatividade 

artística, a convivência e solidariedade entre os 

estudantes, professores e comunidade; incentivar e 

valorizar a música e a dança, em geral, como fonte de 

expressão e construção da cidadania.

Eventos

Fico 
e Páscoa
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O espaço físico das aulas dos estudantes de 9º ano e Ensino Médio 
localiza-se no Bloco 5 – Unicesumar, porém as normas e regulamentos 

são os que constam neste Manual da Família e do Estudante.
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Organização das
atividades escolares
do 9º ano e das séries
do ensino médio
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1 2 3 4 5  1 2  1 2
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Provas/Aulas PAS

 08 a 19/07 -Recesso escolar

27/09 - Provas - 2ª chamada

5 - Carnaval

21/06 - Recesso Escolar

20 dias letivos

13/05 - Comemoração - Aniversário de Maringá

23 dias letivos
ABRIL MAIO JUNHO

1 - Confraternização Universal  

Provas/Aulas PAS

23/11 - Mostra do Conhecimento
28/11 -  Provas - 2ª chamada

26/04 - Término do 1º bimestre

23 dias letivos

15 dias letivos

Provas/Aulas PAS

01-Dia do Trabalho/10 - Aniversário de Maringá

Provas/Aulas PAS

13/04 - Simulado - 1º Bimestre - Ensino Médio 11/05 - Simulado - 2º bimestre - Ensino Médio 08/06 - Arraiá Objetivo

31/05 - Provas - 2ª chamada
25/04 - Provas - 2ª chamada

02 a 06/09 - Semana da Pátria

1º bimestre - 66 dias letivos

NOVEMBRO DEZEMBRO
06 dias letivos24 dias letivos

Provas/Aulas PAS
30/08 Provas - 2ª chamada

Provas

Total de dias letivos -  223 dias
2º Semestre: 106 dias letivos
1º Semestre: 117 dias letivos

30/11 - Atendimento aos Pais

05/10-  Atendimento aos pais

05/07 - Término do 2º bimestre/1º semestre

25 - Natal

29/07 - Início do 3º bimestre/2º semestre

02 a 07/12 - Recuperação - 2º Semestre (aulas e provas)

06/07 - Atendimento aos pais
24/08 Simulado - 3º bimestre - Ensino Médio

OUTUBRO

 15 - Padroeira de Maringá
23 dias letivos

22 a 27/07 - Recuperação - 1º Semestre 

2º bimestre - 51 dias letivos

2 - Finados / 15 - Proclamação da República 

SETEMBRO

20/12 - Encerramento do ano letivo

Provas/Aulas PAS

29/11 - Término do 4º bimestre

4º bimestre - 54 dias letivos
12 - Nossa Senhora Aparecida   - 15 - Dia do professor  2 - Finados / 15 - Proclamação da República 

09/10 - Simulado - 4º bimestre - Ensino Médio
10 e 11/10 - Olimpíadas

30/11 - Mostra do PCA - 9º Ano

07/12 - Término do 2º semestre
 01/11 - Provas - 2ª chamada

3º bimestre-  52 dias letivos
7 - Independência do Brasil 

25 - Natal

                          CALENDÁRIO ESCOLAR - 9º Ano e Ensino Médio - 2019

Provas

19 dias letivos
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

20 dias letivos

 29/03 - Provas - 2ª chamada

06 dias letivos

23 a 30/01 - Semana Pedagógica 

Provas

04/02 - Início do ano letivo/ 1º bimestre/1º semestre 04/03 - Recesso Escolar

 14/10 -Recesso Escolar - Dia do Professor 18 e 19/12 - Cerimônia de Formaturas/9º Ano e Ensino Médio

13/11 - FICO
09 a 14/12 - Recuperação final (provas)

25 a 27/04 - Momento literário

22 dias letivos 22 dias letivos
JULHO AGOSTO

1 9 - Paixão de Cristo - Páscoa/ 21 - Tiradentes 20- Corpus Christi

27/04 - Atendimento aos pais
29/04 - Início do 2º bimestre

05/08 - Notas da Recuperação - boletim on-line04/07 - Provas - 2ª chamada 

27/09 - Término do 3º bimestre
30/09 - Início do 4º bimestre

Provas/Aulas PAS

lEGENDA

FERIADO

RECESSO ESCOLAR

INÍCIO/TÉRMINO DE BIMESTRE

INÍCIO E TÉRMINO DO ANO LETIVO

SEMANA PEDAGÓGICA

AULAS PAS / ENEM

EVENTO

ATENDIMENTO A PAIS

PROVAS

REVISÃO PARA O VESTIBULAR

PROVAS 2ª CHAMADA

ASSUNTOS DE RECUPERAÇÃO

VESTIBULAR UEM

PAS/UEM

Calendário escolar - 9º ANO E ENSINO MÉDIO - 2019
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O período de transição entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio é uma etapa com muitos desafios aos estudantes do 9º ano. São momentos 

intensos de ansiedade, às vezes difíceis de externar, que geram angústias reais nos adolescentes. Ajudar na organização da rotina de estudos é um 

dos primeiros procedimentos junto aos estudantes dessa série, visto que iniciam uma fase preparatória para novos objetivos com metodologias 

diferenciadas. O estudante é orientado sobre como organizar o material e sua conduta durante as aulas, como organizar seu tempo de estudo e 

quais objetos de aprendizagem pode utilizar em casa, e na organização do estudo para as avaliações que são realizadas semanalmente às quintas-

feiras.

Compreendendo que o Ensino Médio encerra uma etapa importante da vida do ser humano por finalizar a Educação Básica, esperamos prepará- 

lo, em sua autonomia, para a vida adulta e todas as obrigações que lhe serão atribuídas. Equiparando-se às melhores estruturas educacionais, 

o Ensino Médio do Colégio Objetivo tem sua grade curricular organizada no ensino integral, com aulas no período matutino e vespertino. Nossa 

organização busca favorecer uma educação de qualidade, dispondo do tempo necessário para que o estudante não apenas assista às aulas, mas 

que ele interaja com os conteúdos e desenvolva um bom ritmo de estudo, numa dinâmica participativa para apreender o conhecimento até então 

construído pelo homem. Num espaço preparado para o desenvolvimento intelectual do adolescente, com professores especializados e uma equipe 

envolvida na educação, o trabalho com o Ensino Médio contempla os conteúdos exigidos para o ENEM (referência para o estudante que conclui o 

Ensino Médio), para os vestibulares regionais (PAS-UEM, Unicesumar, UFPR) e para as principais instituições nacionais (ITA, IME, USP). Para isso, 

nossa organização baseia-se em:

Horários

Buscando a formação integral do aluno e compreendendo o importante papel que a escola exerce na vida do adolescente, o 9º ano do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio do Colégio Objetivo ampliaram a carga horária de aulas obrigatórias que são ministradas de segunda-feira à sexta- 

feira, e incentivam os estudos em grupo nos horários de contraturno escolar. Para isso, disponibilizam professores monitores que auxiliam nesses 

estudos.

9º ANO
PERÍODO MATUTINO 
Das 7h30 às 12h.

ENSINO MÉDIO
PERÍODO MATUTINO 
Das 7h20 às 12h25.

PERÍODO VESPERTINO
Das 13h30 às 17h10.

PROVAS
Quintas-feiras de 13h40 às 16h30; Entrada a partir de 13h30.

PROVAS
Quintas-feiras das 13h40 às 16h30; Entrada a partir das 13h30.
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Atrasos

Os atrasos implicam prejuízos à aprendizagem. Cumprir horário é demonstração de responsabilidade e comprometimento com os estudos. Nesse 

sentido, enfatizamos que atrasos devem ser evitados.

• Após o primeiro sinal (7h20 – 7h30), o aluno terá permissão para adentrar à sala de aula com 10 minutos de atraso (segunda entrada-7h30-
7h40);
•Os estudantes que chegarem após a segunda entrada prevista, aguardarão o início da segunda aula e receberão falta na disciplina da 1ª aula.
Após a segunda aula iniciada, os alunos só poderão assistir às aulas mediante autorização da Coordenação.
•Serão aceitos até 08 (oito) atrasos no 1º semestre e 08 (oito) atrasos no 2º semestre.
•Serão aceitos até 08 (oito) atrasos no 1º semestre e 08 (oito) atrasos no 2º semestre.

AULAS NO PERÍODO VESPERTINO

SÉRIES SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

9º ANO

1ª série

2ª série

3ª série

13h30 – 17h10

pca e aulas de inglês

13h40 – 17h10

Monitoria

13h30 – 16h20

Monitoria

13h40 – 16h30

Provas

13h40 - 15h20 - Ing. 1ª S. B

15h40 - 17h20 - Ing. 1ª S. A

13h40 – 17h10

Monitorias
13h40 – 16h30 - Provas

16h30 – 18h30 - PAS

13h40 - 15h20

Monitorias

13h40 - 15h20 - lab.

15h40 - 16h30 - Mon.

13h40 – 15h20 - Lab.

15h40 – 16h20 - Mon.

13h30 – 17h20

Monitorias

13h40 – 16h30 - Provas

16h30 – 18h30 - PAS

13h40 - 15h20 - Aula

15h40 - 17h20 - Ing.

13h40 - 15h20 - aula 

15h40 - 17h20 - aula

13h30 – 17h20

Monitorias

13h40 - 16h30 - ProvaS 

16h30 - 18h30 - PAS
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tarefas - 9º ano

As tarefas de casa compõem a construção do senso de responsabilidade do estudante. Por isso, um dos objetivos da tarefa é contribuir 
para o desenvolvimento moral do estudante, isto é, que ele cumpra com uma obrigação que é sua e assuma a responsabilidade 
pela qualidade da tarefa, e as consequências da sua realização ou não. Assim, enfatizamos que o lema é: tarefa dada, executada e 
apresentada ao professor(a).

Os procedimentos adotados pela escola, para o acompanhamento e cobrança das tarefas, são:

• Verificação, pelo professor, se o estudante realizou a tarefa solicitada;
• Encaminhamento, à Coordenação, dos estudantes que não apresentaram a tarefa solicitada por três vezes consecutivas;
• Os pais tomam ciência das tarefas não realizadas via ambiente on – line (ocorrências no boletim de notas) e  poderá entrar em contato 
com a coordenação para juntos auxiliarem o estudante a adquir melhor rotina de estudo;
• A coordenação convocará os responsáveis para comparecimento à escola sempre que a rotina do estudante não estiver correspondendo 
como estudante comprometido com seus estudos.

PROVAS - ENSINO FUNDAMENTAL II - 9º ANO

As provas acontecerão em duas etapas (1ª e 2ª), em cada bimestre. Serão estabelecidas em cronogramas organizados pela coordenação 
e divulgados antecipadamente, para organização de rotinas de estudos. Serão aplicadas às quintas-feiras, das 13h40 às 16h30, com 
entrada a partir das 13h30 e, quando necessário, aos sábados das 8h30 às 11h30. A nota do bimestre, em cada disciplina, é a média 
aritmética das notas referentes a 1ª etapa e 2ª etapa. A valoração das provas de 1ª etapa é de 10,0 pontos e de 2ª etapa é de 8,0 pontos; 
as atividades complementares realizadas durante as aulas serão somadas às notas de 2ª etapa, totalizando 10,0.

Exceção: As disciplinas de Redação, Arte e Filosofia, por suas particularidades, têm as médias bimestrais finalizadas com a soma de 
uma de prova, em cada uma das etapas, e trabalhos realizados durante o bimestre. A disciplina de Educação Física é avaliada pela 
participação, comprometimento e desempenho nas aulas, com critérios específicos da área.

faltas e saídas antecipadas

A presença do estudante em sala é fundamental para o seu desempenho, por isso as faltas devem ser evitadas. Quando forem 
necessárias, devem ser comunicadas à Coordenação e o estudante deve inteirar-se dos conteúdos e tarefas perdidas. O atestado deve 
ser apresentado no dia seguinte à falta ou saída antecipada.

A saída antes do término do período de aulas (dispensa) só será permitida mediante:
• Solicitação, por escrito, dos pais ou responsáveis e autorização da Coordenação;
• Presença dos pais ou responsáveis, no Colégio, e autorização da Coordenação.
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tarefas - Ensino médio

Os estudantes do Ensino Médio recebem, bimestralmente, o material do Objetivo, que contém um caderno de tarefas (TC). Espera-se 

que nesta epata, o estudante já tenha desenvolvido responsabilidade para realizar suas tarefas com autonomia e, por isso, a entrega 

das resoluções nas datas marcadas é demonstração de seriedade e comprometimento com seus estudos. Além das atividades do 

material didático adotado, os professores disponibilizam listas de exercícios complementares no ambiente On-line e direcionam 

para a busca de complementos aos conteúdos já estudados, enriquecendo-os ainda mais.

PROVAS | ENSINO MÉDIO

As provas para as 1ªs., 2ªs. e 3 ª séries serão realizadas às quintas-feiras, das 13h40 às 16h30, e, quando necessário, aos sábados, 

das 8h30 às 11h30.Os alunos deverão vir uniformizados e portando a carteira de identificação do estudante (CIE).

Observações sobre as provas do Ensino Médio:

I - 1ª e 2ª séries  – 1ª etapa (valor 6,0) composta por questões abertas e questões de múltipla escolha somatórias; 2ª etapa (valor 

4,0) composta por questões de múltipla escolha.

II - 3ª série – 1ª etapa (valor 6,0) composta por questões abertas, questões de múltipla escolha somatórias e 2ª etapa (valor 4,0) 

composta por dois simulados:  de exatas (valor 2,0) e humanas (valor 2,0) composto de questões de múltipla escolha.

III - A nota do bimestre, em cada disciplina, é a soma das notas: 1ª etapa com a 2ª etapa.

São exceções as disciplinas de Redação, Arte, Filosofia e Sociologia; por suas particularidades, têm as médias bimestrais finalizadas 

com a soma de provas, simulados e trabalhos realizados durante o bimestre.

A disciplina de Educação Física é avaliada pela participação, comprometimento e desempenho nas aulas práticas, apresentação de 

trabalhos solicitados e outras atividades propostas, específicas da disciplina.



| 47 

NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO 9º ANO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO

No Colégio Objetivo, o fiscal de prova representa o professor e a pessoa em quem se deposita total confiança, visto que ele é o 

responsável por um momento importante do processo ensino e aprendizagem: A AVALIAÇÃO.

 

Portanto, durante as provas e simulados, deverão ser observadas as orientações a seguir:

• Antecipadamente, o estudante deverá localizar sua sala de realização da prova no edital do Colégio;

• O fiscal deverá conferir o número de estudantes e o número de provas que recebeu;

• Haverá uma tolerância de 05 (cinco) minutos de atraso, ao estudante, para adentrar à sala de provas;

• Antes de iniciar as provas, o estudante deixará, em local à vista de todos, aparelho celular, estojo e outros pertences;

• O estudante colocará sua carteirinha de estudante sobre a carteira para que os fiscais façam a identificação;

• Após o início das provas, o fiscal passará a lista de presença, não devendo admitir qualquer rasura neste material;

• Durante a aplicação da prova, o fiscal não poderá conversar com os estudantes nem com os demais fiscais, e tão pouco interferir 

na interpretação e/ou solução das questões;

• O rigor na aplicação das provas é fundamental: o fiscal exigirá silêncio absoluto, antes de iniciar a distribuição das provas;

• O material para utilização na prova é: caneta azul e/ou preta, lápis e borracha. Caso outro material seja necessário (réguas, 

tabelas, calculadoras e dicionários), isto estará informado na prova;

• Não é permitido, em hipótese alguma, durante a realização da prova, o empréstimo de materiais (quaisquer que sejam) de 

estudante para estudante, sob pena de serem retiradas as provas de todos os envolvidos;

• O estudante, mesmo que não resolva a prova, deverá entregá-la assinada e com a identificação;

• Sendo constatada ocorrência de COLA, a prova será retirada, e o estudante encaminhado à Coordenação. Sua nota será ZERO. O 

fiscal registrará a ocorrência na lista de presença. Nessas condições, o estudante não terá direito a 2ª chamada;

• Não é permitido ao estudante, após o término de provas, permanecer nas salas de provas.

• Erro de gabarito ou dúvidas em enunciados de questões, será resolvido pelo professor elaborador, posteriormente. Neste caso 

estudantes não serão prejudicados.
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Provas de 2ª Chamada

O aluno terá direito a provas de segunda chamada desde que apresente atestado médico ou atestado de óbito familiar, seguindo as orientações abaixo:
•Preencher, antecipadamente, o requerimento na Secretaria do Colégio Objetivo, para deferimento ou não.
• Após o deferimento, efetuar o pagamento da taxa de R$21,00 (vinte e um reais) por prova, na Secretaria do colégio.
•Comparecer, uniformizado, no dia e horário marcados para a realização da prova, apresentando o comprovante de pagamento fornecido pela 
Secretaria e a CIE.
Importante: atestado médico justifica a ausência do aluno na prova de primeira chamada, mas não isenta o pagamento da taxa para realização
da 2ª chamada.

Recuperação Semestral

Ao final do 1º semestre (1º e 2º bimestres) e do 2º semestre (3º e 4º bimestres), o estudante que apresentar média(s) bimestral inferior(es) a 6,0 
pontos terá direito à recuperação. O estudante fará avaliações (valor de 10,0 pontos) que substituirão as menores médias bimestrais alcançadas 
em cada disciplina. Caso a nota da recuperação seja menor que as médias já existentes, permanecerá sempre a maior nota. Após a recuperação, 
as provas serão mostradas aos alunos e arquivadas e, em seguida, as notas serão disponibilizadas on-line.

Boletim de notas

Compõem as médias bimestrais: as notas das duas etapas de provas, trabalhos realizados e entregues nos prazos estabelecidos, tarefas 
complementares (T.C.), simulados e outros. As médias serão registradas em boletins individuais de notas e disponibilizadas no ambiente on-line 
(BOLETIM ON-LINE), para acompanhamento do estudante e de sua família. Os responsáveis terão oportunidade de conversar com os professores em 
data prevista no calendário escolar ou mediante solicitação/agendamento com a coordenação pedagógica. É importantíssimo o acompanhamento 
dos pais/responsáveis da vida escolar dos estudantes para que ajustes sejam feitos, durante todo período letivo e não apenas ao final do ano.

recuperação final

O estudante que obtiver:
•Média anual igual ou superior a 6,0 (seis) em todas as disciplinas estará aprovado;
•Média anual maior que 4,0 (quatro) e menor que 6,0 (seis) estará convocado para a recuperação final (a nota necessária para a aprovação 
obedecerá à tabela a seguir).
Atenção!
•Estará, automaticamente, reprovado o estudante que atingir média anual igual ou menor que 3,9 (três vírgula nove); ou ainda,
•Que tiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da média anual.
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Cálculo para a Média Anual

Ao final do 4º bimestre, a média anual será uma média 

aritmética das quatro médias bimestrais (após substituição 

das notas obtidas nas Recuperações semestrais) obtidas 

em cada disciplina:

M. A. = (1º bim + 2º bim + 3º bim + 4º bim) ÷ 4

O estudante que obtiver a média anual igual ou superior a 

6,0 (seis), em todas as disciplinas, estará aprovado.

O estudante, que obtiver média anual maior que 4,0 

(quatro) e menor que 6,0 (seis), estará convocado para 

recuperação final (a nota necessária para a aprovação, 

obedecerá à tabela ao lado).

Estará automaticamente reprovado o estudante que  

atingir média anual igual ou menor que 3,9 (trê vírgula 
nove); ou, ainda, tiver frequência inferior a 75% (setenta 
e cinco por cento), independente da média anual.

5,9 6,2
5,8 6,4
5,7 6,6
5,6 6,8
5,5 7,0
5,4 7,2
5,3 7,4
5,2 7,6
5,1 7,8
5,0 8,0
4,9 8,2
4,8 8,4
4,7 8,6
4,6 8,8
4,5 9,0
4,4 9,2
4,3 9,4
4,2 9,6
4,1 9,8
4,0 10,0
3,9 Reprovado

Média Anual Nota necessária na
Recuperação Final

A média final, após a recuperação final, é feita por média ponderada:

(MA x 2 + R.F. x 1) ÷3
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atividades esportivas
Aos estudantes do Ensino Fundamental - 9º ano e do Ensino 

Médio, durante horários vespertinos, são ofertadas escolinhas 

e treinamentos de futsal, vôlei, handebol e basquete. Para 

obter maiores informações (como horários, inscrições e vagas 

disponíveis), os interessados deverão dirigir-se à Secretaria do 

Colégio, onde estão disponibilizadas as fichas de inscrições para 

serem preenchidas.

Olimpíada Esportiva e Cultural  
do Colégio Objetivo
Este projeto, desenvolvido em diferentes espaços da Instituição, 

visa estimular a participação de todos os estudantes de 6º ano 

à 3ª série do Ensino Médio, em jogos esportivos, recreativos 

e, também através de desafios valendo-se de conhecimentos 

teóricos e culturais, oportunizando vivências que despertem 

os estudantes para melhor organização, socialização, respeito 

às habilidades dos colegas. Através de provas solidárias, com 

objetivo de “olhar o próximo” e suas necessidades sensibilizamos 

nossos estudantes para valores éticos e cristãos. Sua realização 

será durante o  segundo semestre de  2019, com encerramento 

previsto para o mês de outubro.
Futebol e 

Corrida de 
Saco das 

Olimpíadas
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atividades diferenciadas

CICO - CURSO DE INGLÊS DO COLÉGIO OBJETIVO
O programa de ensino da Língua Inglesa do Colégio Objetivo existe desde 2009 e envolve os estudantes da Educação Infantil e Ensino

Fundamental. Foi elaborado com a finalidade principal de proporcionar a aprendizagem da Língua Inglesa, valendo-se do próprio idioma em 

sala de aula, com rico material didático, de forma que os estudantes ganhem autonomia gradativa e natural nas habilidades de ouvir, falar, ler, 

escrever, compreender, entender e expressar-se oralmente em língua inglesa.

O programa de Inglês do Colégio Objetivo contempla os estudantes da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental, ou seja, começam 

com 3 anos e terminam o programa aos 14 anos.

Ao final, o estudante realiza o exame do TOEFL Júnior: um exame internacional de proficiência que avalia o conhecimento de Inglês quanto à 

compreensão oral, compreensão gramatical e compreensão de leitura.

Esse exame fornece certificado internacional de proficiência, que é aceito para intercâmbios fora do país, bem como habilita nosso estudante a 

candidatar-se ao Programa de High School (diferencial no Ensino Médio) que permite, aos estudantes, que estudem e desenvolvam o Currículo 

de Ensino Médio Americano, no contraturno do nosso ensino regular.

Além disso, nossos diferenciais neste Programa são:

• Aulas ministradas em Inglês.

• Ambiente climatizado e sala específica para as aulas de Inglês, com lousa digital, data show, telão e internet.

• Maior carga horária do que é exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

• Divisão de turmas em dois níveis diferenciados de conhecimento (básico e avançado), do 5º ano ao 9º ano.

• Uso de metodologias de aprendizagem focadas na comunicação oral, com atividades lúdicas e dinâmicas.

• Realização do TOEFL Junior, teste internacional de proficiência, ao final do programa, sem custo para o estudante.
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high school
O Colégio Objetivo, em parceria com a High School Missouri, desenvolve o maior Programa Oficial de High School Americano no Brasil e em 

Maringá. O Programa proporciona uma oportunidade de imersão genuína na Língua Inglesa e certifica o estudante com dois diplomas oficiais: 

um brasileiro e outro americano.

Os diferenciais são:

• Realizar o Ensino Médio Americano no Brasil.

• Aulas ministradas por professores nativos.

• Possibilidade de admissão em Universidades  Americanas.

• O High School Objetivo Maringá é como se você estudasse no exterior, mas por um custo bem menor.

• Ambiente de estudo como uma escola americana, mas sem se afastar dos amigos, da família e sem sair do Brasil.

• Um bom desempenho do estudante o auxiliará em viagens, intercâmbios acadêmicos e culturais, participação em eventos e, principalmente, 

oportunidades de trabalho em empresas multinacionais.

• Único Programa de Maringá e região reconhecido nos EUA.     

Final 
Spelling 

Bee e
Sala de Aula

High School
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MONITORIAS
HORÁRIO DE ESTUDOS COM O AUXÍLIO 
DE PROFESSORES, NO CONTRATURNO

O Colégio oferece atendimentos aos estudantes, em contraturno, 

para esclarecimentos de dúvidas e aprofundamento da 

aprendizagem. Os horários são divulgados nesse manual, em 

ambiente on-line e nos editais do Colégio.

SIMULADOS 
São aplicados aos alunos do Ensino Médio, bimestralmente, e têm as 

mesmas características de provas e exames que os estudantes terão 

que inscrever-se ao final do Ensino Médio; apresentam questões muito 

próximas àquelas que compõem os vestibulares de diferentes instituições 

(públicas e privadas), bem como provas específicas: PAS- UEM, ENEM 

e outras. Os estudantes têm a oportunidade de conhecer programas 

e metodologias das avaliações; esclarecer as dúvidas e dificuldades 

sobre os processos seletivos vigentes nas Universidades e assim 

estar emocionalmente preparados para enfrentar tais situações com 

segurança. Simulados diagnósticos envolvendo área de exatas- humanas 

e biológicas são importantíssimos para desbloquear e minimizar todos as 

inseguranças e medos que os estudantes possam ter.

PCA | PROGRAMA CULTURAL PARA ALUNOS (PCA) - 6º AO 9º ANO
O Colégio Objetivo possibilita aos estudantes uma formação integral e  diversificada, oferecendo opções de conhecimento em várias áreas como: 

informática pedagógica, gastronomia, veterinária, música, robótica, jornalismo, nutrição, pilotagem, moda, design de interiores, entre outros.

Em dezembro, os resultados dos trabalhos são apresentados em uma grande exposição às famílias: Mostra Cultural de PCA.

O programa faz parte da matriz curricular e as aulas são ministradas no contraturno, no mesmo dia das aulas de Língua Inglesa.

HORÁRIOS SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

OBS: PCA - 1º semestre - Informática Pedagógica e no 2º semestre - Cursos em diferentes áreas do conhecimento.

13h30 - 15h10

15h30 - 17h10

9ºA | PCA
9ºB | Inglês

8ºA | Inglês
8ºB | PCA

7ºA | PCA
7ºB | Inglês

6ºA | Inglês
6ºB | PCA

9ºA | Inglês
9ºB | PCA

8ºA | PCA
8ºB | Inglês

7ºA | Inglês
7ºB | PCA

6ºA | PCA
6ºB | Inglês
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PROJETO VOCACIONAL
Projeto de Acolhimento e Orientação Vocacional é realizado com os estudantes do Ensino Médio, por meio entrevistas, dinâmicas de grupo e 

testes psicológicos. A partir da 1ª série os estudantes são acompanhados pela Psicóloga Escolar neste projeto, até concluirem a 3ª série desse 

nível. O objetivo principal é contemplar o indivíduo como um todo, ajudando – o a descobrir-se, e conhecendo suas potencialidades e habilidades, 

auxiliá-lo  em  sua escolha e formação profissional.

A profissão é considerada uma das atividades de maior importância na vida adulta; por isso, a importância de ter esse acompanhamento de forma 

instrumentada e estruturada à luz da Psicologia, oportunizando uma escolha lúcida, madura, ajustada e de acordo com suas habilidades. Nesse 

contexto, a preocupação do Colégio Objetivo é contribuir para uma decisão assertiva, formando estudantes seguros com suas escolhas, para 

serem adultos felizes e realizados profissionalmente e em suas vidas.

PROJETO DE AULAS ESPECÍFICAS - Processo de Avaliação Seriada UEM – (PAS) - ENEM 

Com base nos programas do PAS, aos estudantes de 1ª, 2ª e 3ª séries, serão ofertadas aulas complementares, às quintas-feiras no horário das 

16h30 às 18h30, segundo cronograma a ser fixado; sem custo adicional e cuja participação é muito importante para os estudantes.

Aos estudantes da 3ª série, serão ofertadas revisões dos conteúdos estudados no Ensino Médio, apoiadas em apostilas exclusivas para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), que serão realizadas durante todo ano letivo e, com maior ênfase, no segundo semestre letivo; também serão 

aplicados simulados segundo os modelos das provas oficiais mais importantes(com mesmo tempo de duração e mesma quantidade de questões).



| 55 

PROJETO UNIVERSITÁRIO
POR UM DIA
O Projeto Universitário Por Um Dia, em parceria com a 

UNICESUMAR, oferece aos alunos da 3ª série do Ensino Médio, 

a oportunidade de assistirem aulas práticas dos cursos de 

suas escolhas profissionais. Este projeto auxilia no processo 

de orientação vocacional e profissional, propiciando ao aluno 

vivenciar a rotina acadêmica em uma Instituição de Ensino 

Superior, nos mais variados cursos universitários de seu 

interesse, reafirmando ou desmistificando algumas ideias 

sobre a futura profissão, além de oferecer, ao aluno, uma visão 

real do mundo acadêmico.

CURSO DE NIVELAMENTO
No início do ano letivo, ofereceremos curso de conteúdos básicos 

de Inglês, Português e de Matemática para que o aprendizado tenha 

melhor aproveitamento, desde as primeiras aprendizagens.

Esses cursos são oportunizados a todos os estudantes do 9º ano e 

do Ensino Médio, sem custo adicional, e recomenda-se que os estu-

dantes participem com seriedade e assiduamente em todas as disci-

plinas que apresentem dificuldades. 

Aprovação 
Vestibular 

e Projeto de Aulas 
Específicas
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