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Senhores pais ou responsáveis, 

Este GUIA ESCOLAR, norteado pelo Regimento Escolar desse estabelecimento, contém 

a espiritualidade, a missão, as normas e os procedimentos que regulam e norteiam a 

relação do aluno e da família com o INSP. 

O que pretendemos com este material é dar conhecimento de instruções 

fundamentais da nossa organização e, assim, gerar um ambiente acolhedor e 

harmônico. 

O projeto pedagógico do INSP privilegia o desenvolvimento da responsabilidade do 

aluno pelos seus estudos e o reconhecimento tanto de suas competências e 

habilidades quanto de seu potencial. O propósito é de que o estudante possa 

autorregular-se, aprimorando-se e buscando o enriquecimento intelectual e social. É, 

portanto, no sentido de um permanente estímulo à autonomia, que lhes solicitamos 

apoio e contribuição. 

Ao lado disso, pedimos que incentivem o jovem ou a criança a conhecer, compreender 

e respeitar a Escola, conduta por eles tão naturalmente assumida quanto maior for o 

interesse dos pais por sua vida escolar, pelo acompanhamento de seu dia a dia e pela 

manutenção de uma via sempre aberta para o diálogo e para o respeito de opiniões. 

Estamos prontos para recebê-los e auxiliá-los nos mais diversos assuntos como o 

aproveitamento, a formação e o crescimento do estudante. Afinal, é com a efetiva 

colaboração de todas as partes que se estreita o vínculo entre família e escola. 

O sonho de Monsenhor Domingos inspirou e envolveu milhares de pessoas. A 

espiritualidade e a missão da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da 

Piedade se abrem a todas as pessoas que querem associar suas vidas aos valores 

éticos, morais e cristãos que embasam essa obra educativa. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Ir. Márcia Almeida Santiago 

Diretora 
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I - Informações Institucionais   
A história do Instituto Nossa Senhora da Piedade – INSP – remonta ao dia 25 de 

agosto de 1878, quando o Pe. Domingos Evangelista Pinheiro, sacerdote da cidade de 
Caeté-MG e guardião do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, decidiu lançar, em 
terras mineiras, o desafio de criar uma Rede de Ensino sob a proteção de Nossa 
Senhora da Piedade. 

Aquela semente ali plantada foi transportada para outras cidades mineiras e, 
posteriormente, levada a outros estados do Brasil, chegando à cidade do Rio de 
Janeiro, em 1955, no Flamengo, INSP Unidade I, e, em 1996, Unidade II em 
Jacarepaguá. 

Em todos os colégios da Rede Piedade de Educação, a acolhida e a qualidade 
acadêmica são os grandes diferenciais apontados pelas famílias. Com certeza, são 
esses fatores que formam a base do sucesso de nossas obras há 126 anos. 

Ao confiarem ao INSP o seu bem mais precioso, as famílias reconhecem o 
potencial do projeto educacional do colégio, afinal, vemos o ensino como nosso 
fundador nos inspira: com sensibilidade, força de vontade, inteligência, fé e coragem! 
Os excelentes resultados de nossos alunos no Enem e suas grandes conquistas na 
Robótica, na Literatura, na Matemática, nos Esportes e outros tantos destaques nos 
dão a certeza de que estamos no caminho certo de uma educação humana e integral. 

 

II - Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro 
 

Monsenhor Domingos, o fundador da 
Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa 
Senhora da Piedade, em vida, fez uma 
profunda experiência do Deus encarnado na 
vida e, por isso, questionou as injustiças e 
nos convocou à conversão para proclamar o 
amor misericordioso de Deus.  
Educar é tirar, de dentro da pessoa, aquilo 
que ela tem de melhor. O que está no mais 
fundo de cada pessoa é o próprio Deus que é 
liberdade misericordiosa. A palavra 
libertadora devolve, ao ser humano, a sua 
liberdade. 

Monsenhor Domingos cultivou uma imensa confiança na providência divina e, com o 
olhar sempre voltado para a Mãe da Piedade, foi instrumento do amor misericordioso 
de Deus na vida de todos que a ele acorriam em suas aflições. 
Este santo Homem de Deus trabalhou incessantemente para libertar todo ser humano 
das marcas da opressão que aflige e adoece os corpos e almas. Sustentado por sua 
infinita fé e sabedoria espiritual, Monsenhor buscava a promoção da pessoa humana, 
que é criatura de Deus, acolhendo, em seu próprio coração, suas aflições e angústias, a 
fim de confortar e curar os males daqueles que necessitavam sentirem-se dignos e, 
abençoando-os, promovia a vida plena. 
Em oração, ao querido Monsenhor Domingos, devemos acorrer em busca da força 
para a superação de toda opressão, aflição, angústia e medo que ferem nossos 
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corações, corpos e almas nessa vida. Confiantes em sua poderosa intercessão, 
sentiremo-nos acolhidos na misericórdia divina e confortados na certeza de que 
somos, também, a face de Cristo promovida, acolhida, protegida e liberta pela fé deste 
santo Homem que será, para sempre, inspiração para uma vida pautada nos 
ensinamentos de Jesus Cristo a exemplo da Mãe Maria.  

III - A Serva de Deus – IRMÃ BENIGNA 
 

A Serva de Deus, Irmã Benigna Victima de 
Jesus, é um grande e precioso dom de 
Deus no tesouro da Congregação das Irmãs 
Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade.  
Irmã Benigna, com sua simplicidade 
evangélica, atenta servidora dos pobres, 
aflitos e enfermos, sustentada por sua 
sólida devoção a Nossa Senhora da 
Piedade, traçou e percorreu um caminho 
exemplar para o coração de Deus.  
Por isso, continua a nos inspirar no 
seguimento de Jesus, a exemplo da Mãe 
da Piedade, “guardando tudo no coração”. 
Seu exemplo nos inspira e sua intercessão 
nos consola e sustenta.  

Que seus passos nos eduquem na fé e fecundem nossa confiança em Deus. E que, 
unidos no coração de Irmã Benigna, recitando a Salve Rainha, tenhamos certeza de sua 
intercessão, unida ao coração da Mãe de Deus. 

 

IV - Jeito Piedade de Educar 
A Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade assume os 

ideais de seu fundador, Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro, gerando 
autonomia intelectual e vida criativa e participativa com responsabilidade social, 
tendo, como missão, desenvolver uma educação de qualidade, que estimule a 
curiosidade, a reflexão e a crítica frente ao conhecimento e à interpretação da 
realidade, de seus códigos e tecnologias e que apresente, em sua prática cotidiana, os 
aspectos da fé operante, visando à construção de uma sociedade mais ética, justa e 
solidária. 

Em nosso colégio, queremos que exista: 
• a vitalidade que propicia renovação constante em busca da qualidade; 
• a sensibilidade que percebe os mais delicados sentimentos; 
• a ternura que acolhe amorosamente todas as pessoas; 
• a sabedoria que revela o caminho da verdade; 
• a firmeza que rejeita o que é contra a vida. 
 
É a escola em que predomina a felicidade, onde: 
•  há espaço para a criatividade; 
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•  a convivência é solidária; 
•  todos se sentem acolhidos; 
•  educadores trabalham com educandos e não sobre os educandos; 
•  não se formam “acomodados”; 
•  se reinventa a própria educação; 
•  se preconizam a apropriação e a socialização do conhecimento; 
•  o respeito e a justiça são compromissos de todos; 
•  se ocupa o tempo livre com a vida; 
•  se estimula a curiosidade científica; 
•  existe diálogo religioso e ecumênico; 
•  desenvolve-se a ética; 
•  aprende-se a admirar o belo. 
 
Queremos uma escola capaz de desenvolver o aperfeiçoamento humano e elevá-lo ao 
divino, comungando razão e religião, vida e oração. 
O INSP, esse Centro de Educação abençoado por Deus e sob especial proteção da Mãe 
da Piedade, acolhe essa geração e outras que virão num espírito cristão, que faz 
questão de partilhar no seu dia a dia.  

V - Fundamentos do Projeto Político-Pedagógico 
 
A - Estatuto do INSP 
Baseando-se na proposta filosófica da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa 
Senhora da Piedade, toda a filosofia da Escola sintetiza-se no lema “Educar-se para 
servir”, no exercício cristão e evangélico. 
 
B - Missão  

Desenvolver uma educação de qualidade que estimule a curiosidade, a reflexão e a 
crítica frente ao conhecimento e à interpretação da realidade, de seus códigos e 
tecnologias e que apresente, em sua prática cotidiana, os aspectos da fé operante, das 
virtudes e da espiritualidade da CIANSP, visando à construção de uma sociedade 
pautada no Evangelho. 
 
C - Objetivos  
Todas as estruturas sociais devem estar a serviço da humanidade e da realização da 
pessoa e da comunidade. Buscando atender essa meta maior, as escolas da CIANSP 
propõem ações educativas para atingir os seguintes objetivos: 

 
• desenvolver uma atitude de curiosidade, reflexão e crítica frente ao conhecimento e 

à interpretação da realidade, seus códigos e tecnologias, evitando, assim, a 
escravidão intelectual; 

•  compreender os processos naturais e respeitar o ambiente como valor vital, afetivo 
e estético; 

•  desenvolver a autonomia, a cooperação e o sentido de corresponsabilidades 
individuais e coletivas; 
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•  atuar no mundo do trabalho dentro dos princípios do respeito por si, pelos outros e 
pelos recursos da comunidade; 

•  vivenciar o exercício da cidadania para transformação crítica e ética das realidades 
sociais; 

•  motivar e desenvolver suas competências para dar prosseguimento a sua própria 
educação de forma sistemática; 

•  desenvolver hábitos de reflexão acerca do mundo, dos seres e da vida como criação 
divina;  

•  capacitar as equipes educativas, desenvolvendo uma postura de profissional 
presente, vivenciando diariamente os princípios preconizados pelo fundador; 

•  desenvolver a sensibilidade para o belo, trabalhando a responsabilidade com o corpo 
e preservando a saúde global; 

•  possibilitar a libertação intelectual de todas as prisões que sufocam o aprendizado, 
por meio da reflexão no trabalho intelectual, da capacitação e da pesquisa; 

•  inspirar-se em Nossa Senhora da Piedade, portadora de esperança e geradora de 
vida, como modelo para sua atuação cotidiana em busca da justiça e da paz social. 

VI - Orientações Administrativas 
 
A - Matrícula Condicional 
A matrícula condicional será aplicada tanto ao aluno que tenha cometido atos de 
indisciplina ou de desrespeito às normas estabelecidas no Regimento Escolar, quanto 
ao que revele ou manifeste aversão aos estudos ou reiterado descaso pelo 
cumprimento das tarefas escolares. 
O aluno com matrícula condicional ou que não se adaptar ao grupo dentro do qual 
está inserido poderá ser transferido de classe caso essa transferência venha a auxiliar 
na sua adaptação ao novo grupo, à disciplina e às normas estabelecidas pela escola. O 
remanejamento será praticado depois de ouvido o Conselho de Classe e/ou a Direção. 
 
B - Renovação de Matrícula 

A Direção pode recusar a renovação de matrícula de qualquer aluno que tenha 
frequentado o Colégio no ano anterior, comunicando a decisão, em tempo hábil, ao 
pai ou responsável. 
A garantia de vagas para a renovação de matrícula ocorrerá somente dentro do prazo 
determinado pela escola. Passado esse período, o aluno ficará sujeito a perder o 
direito a vaga, caso esta seja preenchida pelos novatos. 
O aluno não poderá ser reprovado duas vezes na mesma série, ficando impossibilitado, 
nesse caso, de renovar a matrícula nessa Instituição. 
A matrícula do aluno somente se efetivará:  
a) após a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e sua 
remuneração, celebrado entre o pai ou responsável e a escola. 
b) após a homologação, pela Direção da escola, deferindo a matrícula requerida. 
 

C - Transferências 

Para outra escola: 



Guia Escolar 2020  Instituto Nossa Senhora da Piedade  

9 

 

As transferências para outros estabelecimentos de ensino são feitas normalmente nas 
férias consecutivas ao término do ano letivo e, excepcionalmente, no seu decurso, 
sendo que, no máximo no fim da segunda Etapa Trimestral, e somente por motivos 
relevantes, a critério da Direção, excluídos os casos de rendimentos insuficientes. 
A transferência poderá ocorrer quando forem comprovadas a indisciplina e as faltas 
cometidas pelo aluno conforme o previsto no Regimento Escolar e Normas deste guia. 
Procedentes do exterior: 
O Instituto Nossa Senhora da Piedade aceita transferência de alunos procedentes do 
exterior quando providenciada a regularização de documentos por seu responsável, 
conforme leis e normas vigentes.  
 

 

VII – Comunicação Escola/ Família 
 

A – Direção do Instituto Nossa Senhora da Piedade 

À diretora incumbe salvaguardar a filosofia educacional do Instituto Nossa Senhora da 
Piedade dando as diretrizes para toda ação educacional, pedagógica, pastoral e 
administrativa da Instituição. 
Está sempre pronta para qualquer diálogo ou serviço no âmbito de sua missão de 
educadora e religiosa da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da 
Piedade. 
 
B - Vice-Direção  
A Vice-Diretora auxilia a Diretora em todos os processos educacionais e coordena os 
setores de apoio pedagógico da escola. 
 
C - Tesoureira  
A Tesoureira gerencia todos os setores administrativos, financeiros, contábeis e 
patrimoniais. 
  
D - Secretária  
A Secretária escritura, sistematiza e arquiva a vida escolar dos estudantes e os 
documentos do estabelecimento. 
 
E – Coordenação Pedagógica 
O SOEPER (Serviço de Orientação Educacional Pedagógica e Religiosa) atua, 
decisivamente, no sentido de integrar o aluno no ambiente do INSP. O aluno pode 
procurar esse serviço sempre que achar necessário. 
Os pais e responsáveis, mediante agendamento prévio, podem recorrer à coordenação 
pessoalmente, ou por telefone, sempre que dificuldades impeçam ou dificultem o 
ajustamento intelectual, emocional ou disciplinar do aluno, interferindo no seu 
rendimento escolar e na sua formação.  
 

VIII - Orientações Disciplinares 
A - Uniforme Escolar 
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O uso do uniforme escolar, OBRIGATÓRIO em nosso Colégio, é regulamentado pelo 
Regimento Escolar. O aluno não poderá participar das atividades discentes se não 
estiver devidamente uniformizado de acordo com o modelo e com as cores oficiais da 
escola. Sem uniforme completo, o aluno não poderá permanecer no Colégio. 
O Instituto Nossa Senhora da Piedade possui a patente da marca “INSP”. Fica proibida 
a confecção de uniforme ou o uso da logomarca sem autorização da escola, sob pena 
de indenização. 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I  

- Bermuda azul marinho do INSP 

- Short-saia azul marinho do INSP (modelo feminino para a Educação Infantil ao 5º ano) 

- Camisa com logo do INSP 

- Meias brancas 

- Tênis preto, branco ou azul marinho 

- Calça azul marinho do INSP 

- Casaco do INSP 
 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

- Camisa com logo INSP 

- Bermuda azul marinho do INSP 

- Meias brancas 

- Tênis preto, branco ou azul marinho 

- Casaco do INSP 

- Calça azul marinho do INSP (modelo feminino) 

- Calça jeans tradicional básica azul marinho 
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B – Horários  

Educação Infantil das 12h30min às 17h (Do Berçário II ao Mat. I) 
das 12h30 às 17h20min (Mat. II ao Pré II) 
Horário Complementar: das 7h30min às 
17h20min (Tolerância até às 18h) 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) das 13h às 17h40min 
Horário Complementar: das 7h30min às 
17h40min. (Tolerância para saída até às 18h)  

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Manhã: das 7h20min às 12h.  

Obs.: Saída às 12h50min, duas ou três vezes por 

semana, para os alunos do 6º, 7º e do 8º ano, e, 

três ou quatro vezes por semana, para os alunos 

do 9º ano conforme determinação da Escola. 

Ensino Médio Manhã: das 7h20min às 12h50min.  

Obs.: Turno Integral (duas vezes) das 7h20min às 

16h40min ou 17h30min, além das avaliações 

agendadas para os turnos da manhã e tarde. 

Atendimento da Secretaria: das 7h30 às 17h30min 

 

Entrada de alunos na escola: 

a) O aluno da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio deverá 

comparecer no horário determinado para o início das aulas, conforme já estabelecido, 

respeitando a tolerância de 10 minutos. 

b) Recomendamos, aos pais ou responsáveis, que não se atrasem na entrega do 

estudante para o início das aulas, evitando, assim, prejuízo no andamento do trabalho 

escolar e na motivação para o início das atividades. 

c) A partir do 6º ano do Ensino Fundamental II até a 3ª série do Ensino Médio, os 

alunos deverão utilizar o cartão magnético escolar, para registro de entrada e saída 

(frequência) na escola. 

Saída de alunos: 

a) O aluno somente será dispensado no decorrer das aulas com a autorização dos pais 

ou responsáveis. 

b) O aluno da Educação Infantil poderá ser retirado da classe pelos pais ou pelos 

responsáveis já credenciados na escola, aos quais lembramos da importância de não se 

atrasarem, a fim de que a criança possa ser entregue pelas próprias professoras. 

c) A retirada do aluno por outra pessoa que não a já determinada somente poderá ser 

feita mediante autorização dos pais ou responsáveis e apresentação de documento de 
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identidade da pessoa que vier buscá-lo. Pedimos muita atenção a esse item, para 

evitar maiores contratempos.  

d) No caso de rodízio dos pais, para aluno da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental I, solicitamos que tal medida seja comunicada por escrito às professoras 

e, devendo constar, na comunicação, o nome das pessoas que farão a retirada, os 

respectivos documentos de identificação e os dias determinados. A mesma medida 

deve ser registrada na Secretária da Escola. 

e) Nos dias em que houver qualquer prova, não será concedida a saída antecipada de 

qualquer aluno sob risco de perder o direito à 2ª chamada. 

f) Não é permitida a saída de alunos do Ensino Fundamental I desacompanhados, ainda 

que mediante autorização dos responsáveis. 

g) Em todos os segmentos, a tolerância para a saída é de 20 minutos. 

Haverá uma taxa de atraso, cobrada por dia, cada vez que a permanência do 
estudante ultrapassar a tolerância de 20 minutos após o horário de saída. O montante 
será cobrado mensalmente. 

C – Horário Complementar 

Educação Infantil 

As atividades complementares do Integral da Educação Infantil acontecerão das 

7h30min às 12h30min e as atividades da escolaridade, das 12h30 às 17h para os 

alunos do berçário II e Maternal I e 17h20 para os alunos do Maternal II ao Pré II.  

Ensino Fundamental I 

Para os estudantes do Ensino Fundamental as atividades complementares do Integral 

acontecerão das 7h30min às 13h e as atividades da escolaridade, das 13h às 17h40. 

Todos os alunos do integral terão tolerância até às 18h para saída. 

A alimentação do turno Integral será orientada por nutricionista terceirizada e serão 

oferecidos um café pela manhã, almoço, lanche a tarde, suco e frutas antes da saída. 

Não será oferecido regime alimentar diferenciado e, caso a família envie alimentação 

para o estudante, o custo não será abatido na mensalidade. 

O aluno do Integral da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, terá direito 

a um banho por dia. 

Não haverá reposição de dias no caso de faltas do estudante ou por suspensão de 

atividades por parte da Instituição. 
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Para o progresso acadêmico e social, sugerimos que os alunos com necessidades 

educativas especiais sejam matriculados somente na escolaridade para que façam 

acompanhamento com especialistas no contraturno. 

A modalidade de horário complementar é oferecida cinco vezes, cabendo à Direção a 

decisão de também oferecer ou não a modalidade de três vezes por semana (2ª, 4ª e 

6ª feira). Nesses últimos casos, não serão autorizadas alterações esporádicas 

solicitadas por motivos pessoais ou para fim de compensação de qualquer natureza 

(faltas, suspensão de atividades ou dias em que haja feriado ou recesso). 

D – Agenda 

A agenda é uma das vias de comunicação entre família e escola e seu uso é 

fundamental para as turmas da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. 

Para isso, o responsável deve: 

•  preencher a 1ª página, mantendo-a atualizada ao longo do ano; 

•  verificar os registros diariamente, rubricando-os. 
Obs: Para os alunos do Integral, há uma agenda específica, além da agenda utilizada na 
escolaridade. 
 
E - Comunicação Escola/Família 

A comunicação entre a escola e as famílias dá-se por meio de vários instrumentos. É 

imprescindível a participação ativa da família nesse processo, acessando:  

a) ClassApp: o aplicativo ClassApp garante maior interação entre a escola e os pais. O 

serviço para Android e iPhone (iOS) oferece acesso à rotina do aluno, o que permite 

aos responsáveis enviarem comunicados, avisos e recomendações para a escola. Dessa 

forma, a plataforma facilita a comunicação entre escola e famílias, além de lembrar as 

atividades e eventos do INSP. O serviço é usado desde o berçário II até o ensino médio. 

b) Site www.insp1.com.br: página do Colégio com notícias sobre as atividades e 

eventos, além de diversas informações institucionais. Sua atualização é frequente e 

sua visualização é importante para uma eficaz comunicação entre família e escola. 

c) Sistema Acadêmico: nele, os pais, estudantes e responsáveis acadêmicos têm 

acesso às notas, relatórios, circulares, segunda via do boleto e informações gerais. 

d) Agenda Escolar: a agenda é incorporada ao material dos alunos do Berçário II até o 

1º ano do EF. Nessa fase, a agenda cumpre o papel da comunicação escola-família, 

informando qualquer ocorrido com o aluno. Os pais a utilizam para comunicar ou 

orientar sobre procedimentos a serem cumpridos com o(a) estudante. A chegada ao  

http://www.insp1.com.br/


Guia Escolar 2020  Instituto Nossa Senhora da Piedade  

14 

 

Ensino Fundamental I agrega a importância da agenda à responsabilidade do aluno em 

fazer as anotações dos trabalhos e tarefas de casa.  

e) – Circulares: informes específicos de Direção, Coordenações, Pastoral e Setores 
Pedagógicos para as famílias são entregues sempre por meio dos alunos ou, no caso 
específico da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I, via agenda. 
As circulares ficam disponíveis no ClassApp, no site da escola e/ou podem ser enviadas 
por e-mail. 
A escola não fornece 2ª via de circular; caso o responsável e/ou aluno perca deverá 
obter a mesma no site da escola. 

f - Acesso à Internet: atualmente, por meio da internet, temos acesso a praticamente 

tudo: informação imediata, cultura, entretenimento diversificado, conteúdos destinados 

ao público adulto, enfim a inúmeros segmentos. Portanto, o Colégio recomenda aos 

alunos e às famílias, o cuidado no uso de ferramentas de comunicação (Facebook, 

Instagram, Google+, Linkedin, Whatsapp, Snapchat, Twitter, Youtube etc.), pois 

poderão ser responsabilizados no caso de uso inadequado. A referência desrespeitosa a 

pessoas ou instituições, o uso não autorizado de imagens e a expressão de opiniões 

consideradas ofensivas à imagem de indivíduos e instituições podem constituir crime, 

além de acarretar sanções disciplinares pelo Colégio, bem como notificações ao 

Conselho Tutelar. 

IX - Direitos e Deveres dos Pais ou Responsáveis e dos Estudantes 
 

A - São direitos dos pais ou responsáveis:  

•  solicitar entrevistas, previamente marcadas, com a Equipe Técnico-Pedagógica; 

•  receber auxílio da Equipe Técnico-Pedagógica para orientação a respeito de 
problemas disciplinares e pedagógicos; 

•  representar, junto à Coordenação Pedagógica, recurso contra atos que reputem 
injustos e solicitar providências; 

•  participar das Reuniões de Pais e Festividades Escolares. 
 

OBSERVAÇÕES: Os pais ou responsáveis que necessitarem tratar de assuntos 

pedagógicos e administrativos ou que forem convidados a comparecer ao Colégio 

deverão entrar pela recepção. Não é permitida a permanência de pais/responsáveis ou 

adultos que não façam parte do corpo de profissionais do Colégio nos espaços internos 

e salas de aula. 

B - São deveres dos pais ou responsáveis:  

•  tomar ciência da vida escolar do estudante; 

•  seguir as normas estabelecidas pelo Regimento Escolar. Não é permitido, aos pais ou 
responsáveis, criar regras diferenciadas às da Instituição; 
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•  justificar a falta do estudante às aulas do dia, eventuais atrasos ou saídas 
antecipadas; 

•  comunicar a troca ou adesão do serviço de transporte escolar no retorno à casa; 

•  verificar, diariamente, se existem anotações de ordem pedagógica ou disciplinar na 
agenda; 

•  observar, no final de cada etapa trimestral, o Boletim de Notas, que contém 
informações sobre o aproveitamento escolar do aluno, bem como sua frequência às 
aulas; 

•  verificar, diariamente, se o material que o aluno trará para a escola está em 
conformidade com o horário de aulas planejado pelo Colégio;  

•  identificar todo o material escolar com etiqueta e o uniforme com nome completo 
do aluno; 

•  manter atualizados os dados do estudante e dos responsáveis junto à secretaria; 

•  enviar seus filhos à escola com uniforme completo; 

•  devolver à escola, devidamente assinados, os comprovantes de recebimento de 
circulares ou de comunicados enviados pelo estabelecimento; 

•  pagar, pontualmente, os encargos educacionais e mensalidades escolares de acordo 
com o contrato escolar;  

•  solicitar 2ª via do cartão de identificação em caso de perda ou dano, efetuando o 
pagamento da respectiva taxa. 

 

C - É vetado aos pais ou responsáveis: 

•  postar fotos e nomes de crianças e jovens, em redes sociais (internet), que não 
sejam seus filhos sem a devida autorização; 

•  abordar crianças ou jovens que não sejam seus filhos dentro do espaço escolar, já 
que estes, na escola, encontram-se sob a tutela do Instituto; 

•  promover comentários que evidenciem nomes de professores, funcionários e alunos, 
inclusive em encontros informais, sob risco de incorrer em atos de calúnia e/ou 
difamação; 

•  agredir crianças ou adolescentes (inclusive filhos) dentro do espaço escolar, sob 
pena de serem denunciados ao Conselho Tutelar; 

•  envolver-se em agressões verbais e físicas, prezando pela boa convivência e filosofia 
da Instituição; 

•  organizar eventos, divulgar produtos ou serviços, entregar valores ou encomendas 
particulares por meio da agenda ou dos professores. 
OBSERVAÇÃO: Viagens de família, programadas para qualquer época do ano, 
devem respeitar o Calendário Escolar. Além das Avaliações de cada Etapa Trimestral, 
há atividades pedagógicas diárias que são parte integrante de todo o processo de 
ensino e de aprendizagem. 

D - São direitos do aluno: 

•  compreensão na dinâmica de sua personalidade, de seus problemas e de seus 
conflitos, recebendo orientação sobre as normas e os princípios estabelecidos pela 
escola e pela sociedade como um todo; 
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•  garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, asseguradas todas as 
oportunidades, a fim de ser facultado o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social em condições de liberdade e dignidade; 

•  tratamento livre de qualquer preconceito e discriminação; 

•  participação plena nos processos de ensino e de aprendizagem, nas atividades 
desportivas e de lazer; 

•  liberdade de opinião e expressão, considerando-se o respeito aos direitos ou à 
reputação dos outros, à proteção da segurança nacional, à saúde, à ordem e à moral 
públicas; 

•  educação religiosa e moral baseada nos princípios da educação católica; 

•  acesso aos valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social; 

•  formação ética que o prepare para o exercício livre como cidadão responsável; 

•  atendimento emergencial para primeiros socorros; 

•  bom ensino com vistas a uma eficiente aprendizagem; 

•  respeito por parte de seus educadores; 

•  momentos adequados para falar, interrogar, arguir, complementar e manifestar sua 
opinião; 

•  oportunidade de dirigir-se adequadamente ao diretor, ao coordenador, aos 
professores e auxiliares; 

•  revisão de critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias superiores, no âmbito 
do Instituto; 

•  boa informação e orientação educacional para o encaminhamento da escolha 
profissional; 

•  revisão de teste/prova, quando solicitada pelo responsável, no prazo de 48 horas 
após a entrega do resultado; 

•  2ª chamada de avaliações, desde que a ausência seja plenamente justificada pela 
família e autorizada pela coordenação, perdendo, no entanto, direito a uma nova 
solicitação, caso não compareça à já concedida; 

•  saída fora do horário normal autorizada pela coordenação, atendendo à solicitação 
por escrito do responsável com justificativa do pedido. 
 

E - São deveres do aluno: 

•  Comparecer, assídua e pontualmente, a todas as atividades escolares sempre 
usando uniforme completo. Os atrasos devem ser entendidos como situações 
excepcionais; 

•  investir no ato de aprender, motivando-se para o estudo; 

•  participar dos trabalhos em equipe; 

•  respeitar e tratar, com cortesia, os membros da direção, professores, especialistas, 
funcionários e colegas; 

•  entrar para a classe ao toque do sinal e dela retirar-se somente no fim da aula, 
mantendo compostura, participação e atenção às explicações dos professores; 

•  permanecer no Colégio, em sala de aula, no recreio e em outros lugares em que 
estiver a comunidade escolar, ausentando-se somente com licença da autoridade 
escolar competente; 
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•  justificar as saídas antecipadas que só serão concedidas com a autorização do pai, 
mãe ou responsável; 

•  dirigir-se apenas a locais permitidos no ambiente escolar; 

•  comparecer às provas, testes e trabalhos nos dias e nos horários pré-fixados pelo 
Colégio; 

•  zelar pelo cartão de identificação, providenciando, com urgência, a substituição de 
acordo com as exigências em caso de perda ou de uso indevido; 

•  colaborar para o bom rendimento da turma; 

•  zelar pela conservação do patrimônio da escola; 

•  cumprir tarefas determinadas pelo corpo docente dentro do prazo estabelecido; 

•  trazer assinados, pelos pais ou responsáveis, todos os documentos e 
correspondências de que for portador rigorosamente dentro do prazo estabelecido; 

•  manter, durante as aulas, atitude de respeito e atenção e não se ocupar de 
atividades alheias aos estudos na sala de aula; 

•  evitar, dentro do Instituto e em suas imediações, manifestações ostensivas de 
namoro; 

•  evitar qualquer algazarra, tumulto, briga, agressão, atitudes consideradas imorais e 
violência dentro do colégio ou em suas imediações; 

•  zelar, quando estiver uniformizado em qualquer lugar, pelo bom nome do Colégio; 

•  zelar pelo asseio e conservação das instalações, dependências, materiais, móveis, 
utensílios e maquinários; 

•  possuir o material escolar exigido e conservá-lo em perfeitas condições de uso, 
trazendo-o para as aulas quando exigido; 

•  comparecer às comemorações cívicas, sociais e religiosas determinadas pela Direção; 

•  indenizar o prejuízo quando causar dano ao material de uso coletivo ou em objeto 
de propriedade de colega ou funcionário; 

•  desempenhar satisfatoriamente todas as atividades em que sua participação seja 
exigida; 

•  entregar o aparelho celular ou similar ao fiscal de prova nos momentos de avaliação; 

•  cumprir as normas expressas e vigentes no Regimento Escolar do Instituto Nossa 
Senhora da Piedade. 
 

F - É vetado ao aluno: 

•  ter consigo material inadequado à atividade ou impróprio à moral e aos bons 
costumes; 

•  desrespeitar educadores, colegas e/ou funcionários com palavras, gestos ou atitudes 
de indisciplina;  

•  manifestar, individualmente ou em grupo, atitudes agressivas, intencionais e 
repetitivas contra outro(a), causando-lhe dor, sofrimento e intimidação, tanto 
presencialmente quanto por meios tecnológicos; 

•  ocupar-se de qualquer trabalho estranho à aula ou usar qualquer tipo de aparelho 
eletrônico (por exemplo, celular, iPod) não indicado pela escola como material 
pedagógico; 

•  participar de movimentos que firam a orientação do estabelecimento ou de 
manifestações coletivas de incentivo à ausência em atividades escolares; 
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•  deixar materiais escolares nas salas ao término das aulas, pois a escola não se 
responsabiliza por seu eventual extravio; 

•  utilizar livros ou quaisquer objetos dos colegas sem consentimento; 

•  atrasar-se mais de três vezes no mês, sob pena de ter que voltar para casa no 4º 
atraso; 

•  entrar em sala após o início do 2º tempo de aula; 

•  permanecer no estabelecimento ou em suas dependências quando suspenso das 
aulas; 

•  estar na escola e não frequentar as aulas e atividades previstas no horário; 

•  promover excursões, passeios, jogos ou quaisquer outras atividades 
extracurriculares que envolvam circulação de dinheiro sem autorização da Direção; 

•  fotografar ou filmar dentro do espaço escolar sem autorização prévia da 
coordenação; 

•  portar, vender, fornecer, ministrar, entregar objetos de qualquer natureza que não 
tenham relação direta com a proposta educacional do Colégio; 

•  portar, fornecer e entregar arma de qualquer espécie, industrializada ou 
manufaturada, munição ou explosivo, fogos de estampido ou artifício (reais, réplicas 
e/ou de brinquedo); 

•  portar, fornecer, vender, ministrar, entregar e usar drogas de qualquer natureza e 
espécie, inclusive fumo e bebidas alcoólicas; 

•  afixar cartazes ou fazer divulgações dentro do estabelecimento de ensino, de 
assunto não relacionado com a escola, sem prévia autorização da Direção; 

•  trazer objetos de valor para o Colégio, pois a escola não se responsabilizará por 
eventuais extravios; 

•  comparecer doente à escola; 

•  usar, sem autorização escrita e assinada por quem de direito, indevidamente, o 
nome do Colégio para propaganda de "shows", excursões e atividades diversas; 

•  utilizar as tecnologias de informação e comunicação (digitais ou não) para fins ilícitos 
e proibidos, para transmitir, veicular e compartilhar material ilícito, proibido ou 
difamatório, que viole a privacidade de terceiros, ou que seja abusivo, ameaçador, 
discriminatório, injurioso ou calunioso;  

•  assinar pelos pais ou responsáveis. 
 

X - Considerações especiais 
a) Para maior segurança dos alunos, os pais ou responsáveis deverão pegá-los nos 

locais indicados pelo Estabelecimento mediante a apresentação da carteira de 

identificação do aluno. No caso de outras pessoas buscarem as crianças, o responsável 

deverá comunicar, por escrito, ao Instituto para que haja a entrega da criança. 

b) A entrada de pais ou responsáveis em horário de aula, para conversar com o 

professor, deverá ser agendada previamente. 

c) Desaconselhamos que os alunos tragam objetos de valor, pois a escola não se 

responsabiliza por eventuais extravios. Na Educação Infantil, caso enviem brinquedos, 
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que o façam no “Dia da Novidade”, encaminhando objetos que possam ser 

manuseados por todas as crianças. 

d) Todo o material e uniforme escolar é de inteira responsabilidade do aluno e, em 

caso de perda ou dano, a escola não se responsabilizará por qualquer restituição. 

e) O Colégio se reserva o direito  de não fornecer telefones ou endereços de aluno, 

professor ou funcionário. Esses dados são de uso exclusivo do Instituto. 

XI - O Colégio leva ao conhecimento dos alunos as seguintes 

normas: 
Em casos excepcionais e na hipótese de não haver adaptação e cooperação do aluno 

para a boa disciplina escolar, podem ser aplicadas as seguintes penalidades, conforme 

a gravidade dos fatos ocorridos, que, necessariamente, não obedecem à ordem a 

seguir: 

•  advertência; 

•  repreensão; 

•  retirada de sala de aula; 

•  suspensão por um ou mais dias, aplicada pela Direção; 

•  proibição de assistir às aulas por motivo de atraso ou por não estar uniformizado; 

•  penalidade coletiva à classe cujos alunos praticarem atos de indisciplina ou de 
infração ao Regimento Escolar, aplicada pela Direção; 

•  proibição de renovação de matrícula para o ano seguinte, aplicada pela Direção; 

•  cancelamento de matrícula, no decorrer do ano letivo, com expedição dos 
documentos de transferência, aplicada somente pela Direção. 
 

XII - Normas e Condutas nas Avaliações 
Nos dias de avaliação, o estudante deverá: 

•  deixar, sobre a carteira, apenas caneta, lápis, borracha ou outro material necessário 
para a avaliação. Todo o restante do material deverá ser guardado dentro da 
mochila; 

•  manter as carteiras limpas; 

•  ficar em silêncio e atento às orientações do aplicador da avaliação; 

•  portar todo o material necessário, pois não é permitido pedir emprestado ou 
consultar qualquer material e/ou comunicar-se com os colegas. Caso isso ocorra, a 
avaliação será invalidada e o estudante receberá nota zero. Necessitando de algum 
atendimento, deverá levantar o braço e aguardar; 

•  não rasurar as respostas objetivas e o cartão resposta para que não sejam anulados; 

•  ao término, aguardar que o professor-aplicador oriente a entrega da avaliação. 
OBSERVAÇÃO: Desde 2016, o INSP, alinhado com questões ambientais em prol da 
sustentabilidade, disponibiliza os boletins via Sistema Acadêmico.  
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XIII - Sistema de Avaliação 
A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação da aprendizagem e a 
apuração da assiduidade.  

A - Educação Infantil 
Na Educação Infantil, o desempenho dos alunos não tem caráter reprobatório. A 

avaliação será mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno 

por meio de relatório, com o principal objetivo de informar à família sobre o 

andamento do processo de aprendizagem. O relatório apresenta uma visão sobre o 

aluno, nos aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor e social.  

B - Ensino Fundamental e Ensino Médio 
a) No Instituto Nossa Senhora da Piedade, a avaliação do aproveitamento escolar é 
feita de forma contínua, envolvendo aspectos formativos e informativos. Nesta, 
prepondera o aspecto quantitativo, sendo cada aluno avaliado, em termos de 
progresso pessoal, já que se visa a seu crescimento global e contínuo. 

b) No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a avaliação tem por objetivo: 

•  a diagnose do binômio ensino-aprendizagem; 

•  a reorientação do trabalho docente; 

•  a retenção ou a promoção do aluno à série seguinte. 
 

 c) Para atingir as finalidades descritas anteriormente, serão utilizados diferentes 
instrumentos e mecanismos avaliativos, conforme escolhido pelo Instituto, que 
poderá, se assim achar adequado, além das provas e testes, aplicar arguições, 
trabalhos em grupo, trabalhos individuais, simulados e outros, observando-se ainda o 
comportamento do aluno em suas dimensões física, motora, sociocultural e afetivo-
emocional. 

d) Para atingir as finalidades descritas anteriormente, serão utilizados os seguintes 

instrumentos e mecanismos avaliativos, conforme escolhido pelo Instituto: 

AV1: Avaliação Diversificada: diferentes instrumentos avaliativos, como projetos da 
Rede Piedade, trabalhos em grupos ou individuais, expedições culturais, 
comportamento do aluno em suas dimensões física, motora, sociocultural e afetivo-
emocional; 
AV2: Teste; 
AV3: Prova; 
Simulados: instrumento aliado no processo de testagem do conhecimento aprendido e 
do treinamento de habilidades de concentração e amadurecimento psicológico, para a 
realização de provas de longa duração e para que o aluno perceba seus pontos fracos e 
fortes. 

Do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, a média mínima para aprovação será 7,0 

(sete) – somatório anual de 21 (vinte e um) pontos, e média máxima de 10,0 (dez) - 

somatório anual de 30 (trinta) pontos, que são registrados em três oportunidades, 

obedecendo a seguinte escala: 
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1ª etapa: 0 a 10 pontos 
2ª etapa: 0 a 10 pontos 
3ª etapa: 0 a 10 pontos 

 

OBSERVAÇÃO: A nota da Etapa Trimestral do aluno não excederá a 10,0 (dez) pontos 

no boletim, mesmo que o bônus de simulados aplicados assim o torne 

matematicamente viável. Além disso, os décimos excedentes não serão considerados 

no somatório das demais etapas trimestrais. 

Para se estabelecer a média da Etapa Trimestral, serão utilizados os seguintes recursos 

de avaliação: 

Nota composta por AV1 no valor de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, com peso 1; 
Nota composta por AV2 no valor de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, com peso 2; 
Nota composta por AV3 no valor de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, com peso 3; 
A média da Etapa Trimestral é a média aritmética ponderada entre as notas das 
avaliações realizadas durante a etapa letiva; 
Ficará, a critério da escola, a aplicação de exames simulados, bem como a 

consideração ou não da pontuação referente a esses instrumentos. 

 

O aluno do Ensino Fundamental ou Ensino Médio deve obter, no mínimo, 21 (vinte e 
um) pontos, em cada disciplina, para ficar isento de recuperação e ser aprovado ao 
final do ano letivo. 

 Para efeito de promoção, além da avaliação do aproveitamento escolar é considerada 
também a frequência mínima legal. 

É concedida segunda chamada de AV2 e/ou AV3 ao aluno que não tenha comparecido 
à escola ou feito em primeira época e a requeira em formulário próprio, na secretaria 
do colégio, até o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a data da avaliação.  

A segunda chamada será realizada ao final de cada etapa, em avaliação única. 

As segundas chamadas serão concedidas nos seguintes casos: 

1. Mediante apresentação de justificativa do responsável, após análise e autorização 
da Direção; 

2. Impedimento comprovado e com autorização da Direção do Colégio. 

§1º - A ausência do aluno à prova ou ao teste de 2ª chamada, bem como à prova de 
recuperação, não lhe dará direito à nova solicitação. 

§2º - Trabalhos e pesquisas que não forem entregues na data solicitada deixarão de 
valer 100% do valor e passarão a valer 70% do valor, quando entregues até a nova data 
determinada. 

§3º - O aluno do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio terá somente um único 
instrumento de avaliação de 2ª chamada por disciplina, mesmo que tenha perdido 
teste, avaliação diversificada e/ ou prova. 
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§4º - Do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, o aluno poderá ser 
reprovado caso não atinja os objetivos da série ou ano em curso. 

XIV – Recuperação 
 

O aluno do Ensino Fundamental e Ensino Médio que obtiver, ao final da 3ª (terceira) 

Etapa Trimestral, o somatório igual ou superior a 21 (vinte e um) pontos é considerado 

aprovado. 

O aluno com aproveitamento insuficiente pode obter aprovação mediante 

recuperação proporcionada pelo próprio Estabelecimento. Para os estudos de 

recuperação, cabe ao professor indicar claramente quais os aspectos dos planos de 

curso que necessitam de recuperação, o que deverá ser feito, em resumo escrito. Os 

estudos de recuperação serão planejados e previamente apresentados à Direção pelo 

Coordenador Pedagógico. 

O sistema de recuperação realizar-se-á nas seguintes épocas: 

1. Recuperações Paralelas (RP): realizadas após a 1ª e a 2ª Etapa Trimestral para os 
alunos que obtiverem Média Trimestral (MT) inferior a 7 (sete) pontos em cada 
Etapa Trimestral, respectivamente. Não há 2ª chamada para as Recuperações 
Paralelas, mesmo em caso de doença. 

2. Recuperação Final (RF): realizada após a 3ª Etapa Trimestral para os alunos que 
não obtiverem somatório de 21 (vinte e um) pontos no decorrer das três etapas 
trimestrais (ou Média Anual – MA – inferior a 7 – sete – pontos). Não há 2ª 
chamada para a Recuperação Final. A falta de comparecimento nas avaliações de 
Recuperação Final acarreta a reprovação, continuando o aluno com a nota 
anterior. 

 

O aluno que obtiver Média Anual (MA) inferior a 4(quatro) pontos, em qualquer 

disciplina curricular, estará automaticamente reprovado. 

As Recuperações Paralelas, em todas as disciplinas, têm por objetivo proporcionar ao 

aluno a oportunidade de não acumular dificuldades que o impeçam de acompanhar o 

plano de estudos e de realizar uma nova avaliação. Estas são de estudos autônomos. 

As provas das Recuperações Paralelas serão aplicadas ao decorrer da Etapa Trimestral 

subsequente e em horário do contraturno escolar e/ou nos sábados.  

O valor das avaliações das Recuperações Paralelas é de até 10 (dez) pontos. A nota 

obtida na Recuperação Paralela fará média aritmética simples com a nota da Etapa 

Trimestral referente, constituindo o Resultado Trimestral (RT). No caso da nota da 

Recuperação Paralela ser igual ou inferior à nota da Etapa Trimestral, prevalecerá a 

média original. 

São submetidos, obrigatoriamente, a estudos de Recuperação Final os alunos que 

obtiverem, ao final do ano, somatório das etapas igual ou superior a 12 (doze) pontos 

e inferior a 21 (vinte e um). 
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§1º - O aluno que ultrapassar o limite de faltas determinado pela legislação, será 

automaticamente reprovado. 
§2º - A falta de comparecimento a mais de 25% das aulas de recuperação final acarreta a 

reprovação, continuando o aluno com a nota anterior.  

 

O valor das avaliações de Recuperação Final é de até 10 (dez) pontos. 

§1º - Não há limite de disciplinas para a participação nas Recuperações Paralelas. 

§2º - À Recuperação Final, o aluno só poderá submeter-se em, no máximo, 4 (quatro) 

disciplinas no Ensino Fundamental (até o 8 o ano) e 6 (seis) disciplinas no 9 o ano do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

A Média Final (MF) do aluno, após avaliação de Recuperação Final, será obtida a partir 

da média aritmética simples entre a Média Anual e a nota de Recuperação Final. 
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XV - Quadro explicativo do Sistema de Avaliação 
 

 

1. Média Trimestral (MT) 

 
 
Se : Aluno aprovado na Etapa Trimestral 

: Aluno encaminhado para a Recuperação Paralela (1ª ou 2ª Etapa Trimestral, em 

qualquer disciplina) 

 

2. Recuperação Paralela (RP) e Resultado Trimestral (RT) 
 

 
Se : A nota RT substitui a nota MT 

Se : Prevalece a nota MT 
 

 

3. Média Anual (MA) 
 

 
 
Observação: 1ª Etapa Trimestral e 2ª Etapa Trimestral com possibilidade de Recuperação 
Paralela. 
 
Se : Aluno aprovado no ano letivo 

: Aluno encaminhado para a Recuperação (em até 4 disciplinas do 

1º ao 8º ano do Ensino Fundamental e 6 disciplinas do 9º ano do Ensino 
Fundamental II ao Ensino Médio) 

: Aluno reprovado (em qualquer disciplina) 
 

 

4. Recuperação Final (RF) e Média Final (MF) 
 

 
 
Se : Aluno aprovado no ano letivo (em todas as disciplinas nas quais realizou 

recuperação) 
: Aluno reprovado (em qualquer disciplina na qual realizou recuperação)  

 

 

 



Guia Escolar 2020  Instituto Nossa Senhora da Piedade  

25 

 

XVI – Projetos  

 

• PLINSP (Projeto de Leitura do INSP) 
(Educação Infantil e Ensino Fundamental I) 

O Projeto de Leitura do INSP tem como objetivo despertar nos alunos o prazer 
pela leitura através do contato com diferentes portadores de textos e obras clássicas, 
realizando atividades diversificadas que explorem e desenvolvam as potencialidades 
de cada aluno de forma criativa e lúdica. 

 

• Quem conta, reconta…faz de conta 
(Educação Infantil) 

Os alunos adquirem segurança em sua própria capacidade expressiva, 

cognitiva, motora, afetiva e social em relação aos outros e ao conhecimento, e têm 

inúmeras oportunidades de desenvolver sua criatividade e o apreço pela descoberta e 

pela cultura. 

• Espoletra 
(Educação Infantil) 
 

O trabalho de pré-alfabetização desenvolvido no INSP, tornou-se uma 

referência. Acompanhamos todas as fases da descoberta da escrita, desde o grafismo 

inicial até a construção de palavras, frases e transposição para letra cursiva. O 

desenvolvimento psicomotor é trabalhado no concreto e toda produção realizada com 

prazer e alegria pelas crianças é apresentada no projeto EXPOLETRA. 

 

• Matemática legal 
(Educação Infantil) 

Através dos jogos matemáticos, permitimos o desenvolvimento da criatividade, 

da iniciativa e da intuição. Enfim, do prazer, elemento indispensável para que ocorra 

uma aprendizagem significativa. 

• Coleções de matemáticas / 1, 2 ,3 mais uma vez 
(Educação Infantil) 

Esses projetos tem como intuito ensinar a matemática através de atividades 

lúdicas e a como lidar com os números no cotidiano, além de criar uma base sólida 

para o estudo da mesma nas próximas séries. Acreditamos que as atividades 

promovidas pelos projetos Coleções de Matemática / 1, 2, 3 mais uma vez tornam o 

aprendizado mais prazeroso e eficaz, pois brincadeiras e números se juntam em um 

mesmo exercício. Dessa forma, aprender matemática passa a ser algo divertido e as 

crianças se sentem mais motivadas a resolverem as questões numéricas. 
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• Educação financeira 
(Educação Infantil) 
 

Educar financeiramente uma criança é capacitá-la a fazer o melhor uso do 
dinheiro. Para isso é necessário muito treino.  
O importante desse exercício do uso do dinheiro é justamente evitar que a criança 
chegue a fase adulta cometendo os mesmos impulsos da infância, porque não 
aprendeu a lidar com limites e consequências de suas escolhas. 

 

• Geração Digital 
(Educação Infantil) 

Estimular o uso da tecnologia utilizando aplicações e mesas interativas, onde o 
aluno é estimulado a trabalhar a concentração, resolução de problemas, compartilhar 
com o grupo ideias e soluções para construir soluções para os desafios propostos. 
 

• Pirueta 
(Educação Infantil) 
 

A capacidade de brincar e de se movimentar com qualidade na Educação 

Infantil se desenvolve na medida em que acreditamos que o papel do professor e da 

escola é proporcionar às crianças pequenas o contato com determinados conteúdos da 

cultura lúdica e corporal. O INSP garante diariamente na rotina das crianças, propostas 

que envolvam corpo e movimento, considerando sua importância para o 

desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social de nossos pequenos. 

 

• Artes 
(Educação Infantil) 

Inspirado em uma proposta lúdica, o projeto pretende estimular a 

compreensão e o conhecimento das artes sob três temas centrais: Cores e Formas; 

Sentidos e Releituras. 

Desde muito cedo, o mundo é um campo de investigação para as crianças. Na 

Arte, a experimentação é fundamental e ao potencializar as possibilidades de meios, 

suportes e ferramentas, fica mais fácil identificar marcas pessoais e estimular a 

criatividade. 

 

• Curiosos pela natureza 
(Educação Infantil) 

A educação ambiental pode ser definida como um processo que visa 

desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o ambiente e com 

os problemas que lhe são associados, e que tenha conhecimentos, habilidades, 

atitudes, motivações e compromissos para trabalhar individual e coletivamente na 

busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção de novos. 
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• Competência socioemocional 
(Educação Infantil ao Ensino Médio) 

O aprendizado de competências socioemocionais contribui para a construção de 
um ambiente social mais amigável, permitindo que as crianças desenvolvam e 
mantenham relacionamentos mais saudáveis umas com as outras e com os adultos. 
Saber reconhecer as próprias emoções e, principalmente, saber reconhecer as 
emoções de outras pessoas é um passo importante na construção de habilidade sociais 
com empatia, amizade e respeito. 
 

• Recriança 
(Educação Infantil e Ensino Fundamental I) 

Diversas atividades dirigidas acontecem no Recriança. Nesse momento de recreio, 
a criança é estimulada a ocupar-se com brincadeiras pouco presente em seu dia a dia, 
como corda, peteca, ciranda, elástico, cama de gato e outras. Mensalmente, um objeto 
é eleito como base para as brincadeiras (exemplo: bola). Com o objetivo de estimular 
ainda mais os alunos, competições também serão promovidas. 
 

• Na ponta do lápis 
(Ensino Fundamental I) 

O objetivo deste projeto é assegurar avanços significativos no processo de 
aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos, considerando-se os 
usos e as funções dos diversos gêneros textuais de forma gradual e significativa. 
 

• Matemágica 

(Ensino Fundamental I) 
O projeto é um facilitador na aprendizagem do aluno para que desenvolva sua 

capacidade de pensar, refletir, cooperar, bem como, a memória e a habilidade de 
analisar e resolver problemas de maneira flexível, desafiadora e significativa. 
 

• Hora do Código 
(Ensino Fundamental I) 

Com objetivo de trabalhar lógica e programação, a hora do código aparece como 
ferramenta que possui várias plataformas e desafios diferentes. Em médio prazo, isso 
reflete em maior capacidade de concentração, de conclusão de projetos e de trabalho 
em grupo. Para incentivar o engajamento dos estudantes, as trilhas são 
protagonizadas por personagens de sucessos como os games Angry Birds e Minecraft, 
a animação Frozen e a saga Star Wars. 
 

• Robótica Educacional 
(Ensino Fundamental I, II e Médio) 

Educar as novas mentes da era digital é um grande desafio. O projeto de robótica 
do INSP leva os alunos a partir do 4º ano do fundamental 1,2 e médio a questionar, 
procurar soluções e associar teoria e prática aplicando os saberes obtidos no cotidiano. 
Nossa metodologia estimula a cooperação e o trabalho em grupo, contribuindo para a 
socialização e o desenvolvimento de habilidades comportamentais que incluem o 
respeito ao próximo e a valorização das diferenças. 
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• Linsp’s 
(Ensino Fundamental I) 

Denominamos Linsp’s as listas de exercícios direcionados às disciplinas de 

matemática e Língua Portuguesa. Os alunos recebem-nas semanalmente e tem o prazo 

de sete dias para confeccioná-las e devolvê-las à Coordenação.  

Aos alunos do Ensino Médio, o LINSP abrangerá questões das quatro áreas do 
conhecimento (Linguagens, Humanas, Natureza e Matemática). A cada semana, o 
aluno receberá uma lista com exercícios de 2 áreas, respeitando a alternância 
seguinte: 1) Linguagens e Humanas; 2) Natureza e Matemática. 
 

• Entrelinhas 
(Ensino Fundamental II) 

O objetivo principal do Projeto Entrelinhas é oferecer ao aluno o hábito da escrita 
de maneira coerente e coesa, fortalecendo sua visão crítica de mundo, tal qual a 
argumentação como veículo de sustentação textual.  

Metodologia aplicada no projeto 
  

• O estudante deverá fazer a análise crítica textual e desenvolver a proposta 
apresentada em conjunto com o texto ou coletânea exposta no momento da atividade. 

• Após o desenvolvimento do texto o professor fará a correção e indicará os pontos 
de intensidade de estudo (elementos a serem estudados com grau de maior de 
importância). 

•    A partir da correção do professor, o aluno deverá reescrever o mesmo texto, mas 
estruturando novamente o processo argumentativo. 

• Ao término da revisão o aluno deverá estar de posse das três redações: a primeira 
contendo o texto original e as duas restantes que são um trabalho de reescrita e 
autocorreção de planejamento textual e crescimento intelectual incentivado. 

• Esse projeto de reescrita deverá ocorrer duas vezes, antecedendo os testes de cada 
bimestre. 

• A entrega no prazo da redação e suas reescrituras, bem como o conteúdo exposto 
no corpo textual serão analisados pelo professor de Redação que atribuirá a cada aluno 
um valor de pontuação de 30% do teste de maneira que o mesmo venha a valer 70% da 
nota em formação. 

 

• Matemax 
(Ensino Fundamental II e Ensino Médio) 

Despertar o interesse pelo raciocínio lógico e matemático através das atividades: 
 

▪ Canguru da Matemática 
▪ Olimpíada Brasileira de Matemática 
▪ Lista de Exercícios (Linsps) 
▪ Semana da matemática 
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• Astromax 
(Ensino Fundamental II e Médio) 

Despertar o interesse pelo estudo da ciência astronômica e divulgar as disciplinas 
Ciências, Física e Geografia para estudantes do Ensino Fundamental II e Médio. 

▪ Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astrofísica (OBA) 
▪ Expedições – Projeto Tamar Ubatuba 

 

• INSP atleta 
        (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) 
Oportunizar o acesso à prática esportiva e à formação humana de nossos alunos. 
 

▪ Aulas externas 
▪ Expedição (InspX) 
▪ OLINSP 
▪ Olimpíadas da CIANSP 

 

• Jogos e brincadeiras 
 (Integral) 

Nos jogos e brincadeiras, os alunos participam de atividades que auxiliam no 
aprendizado por meio de situações que estimulem a criatividade e o trabalho em 
equipe. 
 

• Geração Sustentável 
 (Integral) 

Apresentar e conscientizar os estudantes o cuidado com o meio ambiente, a 
importância da cidadania na construção de um mundo mais sustentável.  

Incentivar as crianças a mudanças práticas e cotidianas que contribuem para 
novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais. 

 

• Consciência Corporal 
 (Integral) 

O objetivo principal do Consciência Corporal é o uso do movimento criativo como 
base do desenvolvimento da consciência corporal individual e coletiva. Promovendo a 
interação entre crianças a fim de promover a capacidade de relacionamento intra e 
interpessoal. 

 

• Mini Chef 
 (Integral) 

No Mini chef, os estudantes participam de aulas práticas de culinária nas quais 
preparam receitas culinárias – sempre com a supervisão de adultos capacitados. 
Diferentemente dos reality shows da televisão, no Mini Chef INSP não há eliminações. 
Os estudantes eliminam o desconhecimento: aprendem informações sobre os 
alimentos, suas texturas e gostos, aprendem a diferenciá-los, deixando o paladar e, até 
mesmo, o olfato mais aguçados. 
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• Plantando Saber 
 (Integral) 

Tendo como espaço a Mini horta, o projeto Planando o Saber busca, por meio 
de atividades coletivas e sustentáveis, promover a cooperação, o comprometimento e 
o respeito com o próximo. 

• Lógica 
Apresentar e conscientizar os estudantes o cuidado com o meio ambiente, a 

importância da cidadania na construção de um mundo mais sustentável.  
Incentivar as crianças a mudanças práticas e cotidianas que contribuem para novos 
hábitos com relação à utilização dos recursos naturais. 
 

• Projeto estudo dirigido  
O horário para estudar e realizar as tarefas é uma importante rotina diária. No 

INSP Total, durante o Estudo Dirigido, os estudantes contam com a orientação e auxílio 

diário de profissionais nessa rotina. Com o tempo, estudar não é mais uma obrigação e 

sim um hábito. 

• Arte em toda parte 
(Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio) 
Estimular as emoções e razão por meio das múltiplas linguagens artísticas na 

ocupação dos diversos espaços da escola. 
 

▪ Mostra de dança 
▪ Go Talent 
▪ Concurso de poesia 

 

• Acampadentro  
(Ensino Fundamental I) 

É uma atividade que proporciona uma convivência, que possibilita um 
encontro com o outro e consigo mesmo, em um espírito de fraternidade e de 
solidariedade. Essa experiência é uma proposta planejada dentro de um objetivo 
espiritual, relacional e recreativo de forma a aprimorar a integração, partilha e 
reflexão.  
 

 

• Xadrez Educacional 
(Ensino Fundamental II) 
Estimular habilidades de concentração e foco para a realização das diversas 

atividades. 
▪ Torneios e Campeonatos (internos e externos) – TBR, OBR e FLL. 

 
 

• INSP Humanas 
Proporcionar ambiente favorável ao saber por meio de aprendizagens significativas e 
de saberes colaborativos e prazerosos. 

▪ Expedições: Jogos medievais e Recanto Monsenhor Domingos em Caeté/MG. 
▪ Aulas externas 



Guia Escolar 2020  Instituto Nossa Senhora da Piedade  

31 

 

▪ Olimpíadas de História 
 
 

• Jornada Pastoral Pedagógica Juvenil do INSP 1 
(Ensino Fundamental II e Ensino Médio) 

Estimular o protagonismo juvenil e contribuir para a formação ética, justa, solidária e 

responsável do jovem com o próprio projeto de vida e, promover o sentimento de 

alteridade. 

▪ Realização de fórum permanente. 
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• REDAÇÃO NOTA 1000 
(Ensino Médio) 

O INSP compreende a importância de um ser humano saber se expressar 
criticamente em relação aos mais variados e pertinentes temas da sociedade atual. O 
domínio da linguagem, de forma geral, deve abranger a leitura (considerando 
competências e habilidades de interpretação de texto, conhecimento técnico da 
gramática e ortografia exigidas e, finalmente, dos principais conceitos relativos aos 
gêneros literários – brasileiros e estrangeiros – e suas relações com o desenvolvimento 
da sociedade) e a escrita, utilizando-se de produções textuais em diversos modelos 
(carta, poema, dissertação e outros). 

Com o objetivo de fomentar o saber linguístico e a transformação do 
conhecimento em escrita de qualidade, a escola desenvolve o projeto “Redação Nota 
1000”. Nele, o aluno será conduzido pelos professores das quatro áreas de 
conhecimento (Linguagens, Humanas, Natureza e Matemática), num primeiro 
momento, a pesquisar e discutir sobre assuntos que sejam de relevância significativa 
em seu espaço e tempo, inserindo esse estudante cada vez mais em seu ambiente de 
forma crítica e com recursos necessários ao desenvolvimento da sociedade (aulas de 
atualidades). Seguindo esse processo, e agora em posse de maior conhecimento, o 
aluno produzirá redações que serão avaliadas e comentadas, individualmente, pela 
banca de correção. 

 A produção de textos deve ser motivada continuamente nas avaliações e 
rotineiramente, preferencialmente com produções semanais. 

Além da correção e da indicação das competências ainda a serem 
desenvolvidas, o aluno deve apresentar a reescritura do texto para perceber o quão 
alcançou de melhoria após o desenvolvimento da proposta. 

Assim, cada um entenderá exatamente seus pontos fortes e que ajustes podem 
ser feitos para que, ao final do Ensino Médio, o aluno também esteja preparado para 
obter excelentes resultados nas redações dos principais exames vestibulares. 
 

• Simulados 
(4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio) 

As questões contempladas nos simulados são extraídas dos mais variados 

concursos do país, como também podem ser questões inéditas, elaboradas pelos 

professores ou até mesmo obtidas de fontes externas. Isso possibilita ao aluno um 

contato constante com o alto nível de dificuldade exigido pelas diversas instituições de 

ensino superior.  

Neste evento, é usado cartão-resposta estilo oficial, cuja correção é feita por 

leitora ótica. Assim eliminam-se possíveis erros quanto à correção do mesmo. 

 

• POP – Projeto de Orientação Profissional 
Em tempos de avanço acelerado da tecnologia e alta velocidade da informação, 

as novas gerações do mercado demandam profissionais cada vez mais bem preparados 
para raciocinar e solucionar problemas, utilizando-se de habilidades diversas e 
transversais. Nesse mesmo contexto, amplia-se a visão e a valorização sobre o perfil 
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empreendedor que carregamos conosco, e com isso a necessidade de seu 
desenvolvimento. 
Para o Instituto Nossa Senhora da Piedade, o direcionamento profissional inicia-se nas 
primeiras idades, com ferramentas e técnicas que estimulam o autoconhecimento de 
cada aluno. Em seguida, cada um despertará, gradativamente, para o reconhecimento 
de suas habilidades e como utilizá-las para o serviço à sociedade, de forma construtiva 
e positiva. Já nas séries finais do Ensino Médio, nossos estudantes terão recursos e 
segurança suficientes para estabelecer concretamente seus objetivos para o que vem 
depois da escola. Nesse momento, uma vez que definem suas opções de carreira, 
tornar-se-á ainda mais fácil a organização dos estudos preparatórios para os principais 
vestibulares do país. 
Com isso, o POP - Projeto de Orientação Profissional do INSP tem por objetivo conduzir 
nossos alunos, desde cedo, a olhar para dentro e se reconhecer como ser humano com 
competências e habilidades. Ao passo que vão se apropriando de si próprios, o POP 
orientará à pesquisa e análise cuidadosa das mais variadas carreiras, possibilidades de 
atuação e instituições que ofereçam cursos de graduação de excelência, encaminhando-os 

assim para escolhas mais conscientes, seguras e que concretizem a realização pessoal de 
cada um. 
 

MICI – Modelo Intercolegial de Relações Internacionais  
Reconhecendo o contexto social do século XXI, imerso na era da informação, as 

pessoas encontram-se inseridas num mundo onde o diálogo assume cada vez mais 
importância como instrumento de solução de conflitos e de construção de ideias 
inovadoras, com o objetivo de tornar a sociedade mais justa e igual. Provocar o 
interesse e o debate sobre temas da atualidade, de esferas nacionais e internacionais, 
configura ferramenta de grandioso valor no desenvolvimento do conhecimento e de 
habilidades diversas dos nossos alunos: a leitura, a interpretação, o raciocínio lógico, a 
escuta, o expressar-se em público, a persuasão, e mais. 
Para concretizar um ambiente próprio e adequado para a discussão sobre temas atuais 
e de alta relevância, a PUC-RIO reune alunos de Ensino Médio em comitês de debates, 
simulando os ambientes de conferência da ONU – Organização das Nações Unidas. 
Para isso, respeitam-se critérios rigorosos de postura (datas e horários, vestimenta e 
procedimentos internos) e são oferecidos materiais de estudo robustos sobre os 
temas. 
Durante os dias de debate, além do compartilhamento de ideias sobre os assuntos 
propostos e o desafio de formalização de acordos entre os envolvidos, o Mirin é uma 
grande oportunidade de desenvolvimento pessoal, de aprendizado, de despertamento 
para futuras carreiras, e de entender o papel de cada um no mundo, fortalecendo 
habilidades e complementando o ensino escolar. 
 
 
VESTIBULAR - Retrovest 

Compreendemos que os requisitos para se realizar um bom vestibular devem 
ser esmerados desde o inicio da formação escolar. Por isso, o INSP, desenvolve desde o 
Ensino Fundamental algumas práticas decisivas como: simulados, listas de exercícios, 
aulas de apoio e projetos com o objetivo de promover, gradualmente, uma formação 
sólida e de excelência. 
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O nosso Ensino Médio pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais respeita os 
princípios da interdisciplinaridade e contextualização, preparando o aluno para 
potencializar as múltiplas dimensões do ser humano, conectando-o à grande rede de 
conhecimentos contemporâneos através de projetos que possibilitam desenvolver: 

• Valores e competências necessárias à integração do seu projeto individual ao 
projeto de sociedade na qual se situa;  

• A preparação básica para sua integração no mundo do trabalho, com competências 
que garantam seu aprimoramento profissional.  

• Competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis 
mais complexos de estudo. 

O investimento da instituição não poderia ser diferente uma vez que o “jeito 
piedade de educar” não poupa esforços em oferecer o melhor aos seus alunos que 
possuem um perfil de fidelidade. Com a plena confiança dos pais, a direção inseriu em 
seu currículo matérias de questionamento humano como a sociologia, filosofia e 
cadeiras exclusivas como a gramática aplicada, física e química - estas a partir do 
oitavo ano do Ensino fundamental. Desta forma, combinamos qualidade e intensidade 
de estudos. É o que chamamos de “competência cumulativa”, ou seja, alunos que 
retêm conhecimento ao longo dos anos, obtendo excelente desempenho nas provas e, 
ao mesmo tempo, tornando-se seres humanos preparados para a vida. 
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XVII - Eventos Festivos 
A - Formaturas 

Os eventos de formatura do 1º ano, do 5º ano, do 9º ano do Ensino Fundamental e da 
3ª série do Ensino Médio são organizados pelo INSP. A Instituição não apoia e nem 
reconhece nenhum evento (viagens, festas, churrascos, formaturas etc.) realizado por 
outras empresas que não forem contratadas pelo Colégio.   

B - Aniversários 

Os aniversários dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I poderão ser 
festejados aqui no Colégio, sem a participação da família, visto que é um momento de 
confraternização com os colegas da turma. A comemoração deve ser simples e 
combinada antecipadamente com a professora. 

a) Não serão permitidos decoração (painéis, bolas etc.) e registros fotográficos. 

b) Só será permitida a distribuição de convites quando os mesmos forem destinados a 
todos os colegas da turma. Convites isolados só poderão ser distribuídos pelos 
responsáveis fora do ambiente escolar. 

c) Os aniversários também poderão ser comemorados nas turmas do Integral seguindo 
as mesmas recomendações acima. 

 

XVIII - Atividades Específicas 

 
A – Ensino Religioso e Pastoral Escolar  

O Regimento Escolar prevê aulas semanais de Ensino Religioso para todos os 
anos/séries dos Cursos Educação Infantil, Fundamental e Médio, com frequência 
obrigatória para todos os alunos, mesmo para aqueles que não são católicos. 
As aulas são de caráter informativo-formativo e não de doutrinação, de modo que o 
educando possa assumir, cada vez mais, as suas próprias convicções numa opção 
pessoal e adulta, de acordo com a sua liberdade de consciência. 
Através do Departamento de Pastoral o INSP desenvolve atividades de: 

▪ Formação humana e cristã; 
▪ Ação pastoral global que inclui, de modo abrangente, alunos, pais, professores 

e funcionários do INSP; 
▪ Encontros de convivência segundo as etapas do crescimento do aluno, com os 

objetivos de integrar grupos de convivência, participar da Peregrinação à Serra 
da Piedade, ter vivência e experiência no mundo das pessoas doentes e 
marginalizadas socialmente; 

▪ Incentivar os pais e alunos, para participar de Campanhas de Solidariedade, 
assistir a palestras sobre temas direcionados às famílias ou de interesse 
educacional e pedagógico, segundo programação do Departamento de Pastoral 
ou do Centro de Formação Cristã; 

▪ Colabora na formação dos leigos que fazem parte da AMIZADE – Associação de 
Auxiliares Missionários de Nossa Senhora da Piedade.  
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B - Biblioteca 

É parte integrante do contexto educativo do nosso Colégio, verdadeiro prolongamento 
das salas de aula, porém com normas e regulamentos próprios. 
Destina-se ao uso exclusivo dos alunos, dos professores e dos funcionários. 
O acervo da Biblioteca São José é composto por livros, jornais, revistas e obras de 
referência e está disponível para atender às necessidades de alunos e professores. 
As obras de referência não são emprestadas, devem ser manuseadas e consultadas na 
Biblioteca. Para higienização do acervo e manutenção de um espaço propício ao 
estudo, não é permitido alimentar-se nem conversar na Biblioteca. 
O mural da Biblioteca dispõe de notícias, dicas culturais, cursos e publicações de 
poesias dos alunos, professores, pais e responsáveis. Para o cadastramento, é 
solicitado 1kg de alimento não perecível para posterior doação. 
 
Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30. 
Responsabilidades do aluno: 

•  zelar pelo material emprestado; 

•  substituir qualquer material extraviado ou danificado (livros, periódicos, CDs, DVDs 
etc.). Comunicar, imediatamente, o fato para que sejam tomadas as devidas 
providências. 
 

C - Tarefas de Casa 

A matéria dada em sala pelo professor tem de ser revista em casa, diariamente, pelo 
aluno, por meio da tarefa de casa, que deve ser entregue, obrigatoriamente, no prazo 
estipulado. A realização e entrega da tarefa de casa dentro do prazo estabelecido 
impacta diretamente o cálculo da nota de Avaliação Qualitativa da etapa. 

D – Expedições  

Segundo os preceitos da Base Nacional Comum Curricular, o estudo do meio em 
campo é atividade didática que permite aos estudantes estabelecer relações ativas e 
interpretativas, relacionadas à produção de novos conhecimentos. Sua importância 
reside em resignificar o conteúdo a partir do espaço de vivência dos alunos, de modo 
que eles se tornem mais críticos e participativos na sociedade em que atuam. Para que 
os alunos possam vivenciar experiências mais concretas, são organizadas saídas 
culturais a museus, parques, cidades históricas, além de outras atividades. O 
calendário será divulgado por meio de circulares. A participação de todos é importante 
para que os projetos alcancem os objetivos traçados. Só serão realizadas as atividades 
com, no mínimo, 80% de adesão da turma. Em casos extremados de comportamentos 
inadequados, caberá à Direção, juntamente com os coordenadores, decidir pela 
participação ou não do estudante na atividade de campo. 
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XIX - Diversos 
A - Segurança 

O Instituto tem, como uma de suas principais preocupações, a segurança de seus 
alunos no recinto escolar e, por esse motivo, no sentido de resguardá-los de qualquer 
incidente relacionado à sua segurança, adota os seguintes procedimentos: 

a) Os portões da escola se manterão fechados após o horário de entrada e de saída dos 
alunos. 

b) Os pais, responsáveis, motoristas particulares ou outros adultos deverão retirar-se 
do pátio ou corredores dos prédios do Colégio logo após a entrega do aluno para as 
aulas e antes do fechamento dos portões. 

c) Não será permitida a permanência de pais, responsáveis ou outros adultos, no pátio 
ou nos corredores do Colégio durante o período de aulas. 

B - Pronto Atendimento 

O Colégio não ministra medicamentos. Em situação de emergência ocorrida no espaço 
escolar, o responsável será informado pelo Colégio. 
Se o aluno estiver usando um medicamento sob orientação médica, o responsável 
deverá enviar o medicamento e a receita médica à professora / Coordenação e 
registrar na agenda o nome da medicação, horário e dosagem.  
Orientamos que utilizem os remédios em casa e, só em último caso, os enviem para a 
escola. 
IMPORTANTE: Sempre que ocorrerem casos de doenças infectocontagiosas, o Colégio 
deverá ser comunicado, a fim de que se tomem prontas medidas. O aluno deverá 
permanecer em casa durante o período em que houver risco de contágio. Um 
atestado, assinado pelo médico, comunicando a data da alta, deverá ser encaminhado 
à Coordenação Pedagógica, que emitirá autorização para que o aluno retorne às 
atividades escolares. 

C - Seguro Acidente 

O Colégio conta com a parceria da ADLA Corretora de Seguros que possui a experiência 

e a seriedade necessárias para total tranquilidade e segurança das famílias. Em 

situações acidentais, uma vez que a família faça a opção pelo uso de seguro saúde 

próprio, perde o direito ao uso do serviço do seguro que é prestado ao Colégio. 

D - Transporte Escolar 

O INSP não dispõe de Serviço de Transporte Escolar próprio. Orientamos os 

responsáveis que, ao contratar o serviço de transporte escolar, observem o registro na 

Diretoria de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o qual deve atender às normas de 

segurança estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito, com profissionais e veículos 

devidamente habilitados para o serviço. 
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E – Laboratórios de Informática, Química, Física e Biologia  

O INSP possui um laboratório de Química, Física e Biologia e um Centro de Tecnologia 

e Robótica.  

G - Achados e Perdidos 

Todo material escolar, inclusive todas as peças que fazem parte do uniforme, devem 

estar devidamente identificados com o nome do aluno. 

Em caso de perda ou esquecimento, os estudantes deverão procurar o(a) 

disciplinário(a) responsável para verificação no local em que se encontram esses 

materiais.  

H. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DENTRO E FORA DA ESCOLA 

Vivemos numa cidade onde a questão da segurança deve ter um grau de prioridade. 
O INSP busca ao máximo contribuir e interagir com os órgãos públicos responsáveis 
pela segurança do bairro, mas não tem poder de ação nas áreas externas. A escola 
recomenda, orienta e busca disciplinar os alunos quanto a posturas e 
condicionamentos de proteção e prevenção. 
 
Porém, é essencial que pais e responsáveis atuem permanentemente na 
conscientização e adoção dos hábitos e comportamentos mais adequados ao trânsito 
em ruas e locais públicos. 
 
PROCEDIMENTOS IMPORTANTES 
 

• Não trazer muito dinheiro ou objetos de valor para a escola. 

• Não fazer uso acintoso de aparelhos que possam despertar a cobiça de estranhos 
nos locais de entrada e saída do Colégio. 

• Os alunos que vêm para o Colégio desacompanhados de adultos devem fazê-lo em 
grupo. 

• Relatar imediatamente a Coordenação, professores ou funcionários qualquer 
evento que considerar anormal dentro ou fora do Colégio. 

• Não sair ou entrar na escola acompanhados de pessoas desconhecidas. 

• Não aceitar nada de pessoas desconhecidas. 

• Aguardar do lado de dentro do portão da escola pela condução particular ou para a 
entrada no início das aulas (inclusive os atrasados). 

• Uma vez dentro do Colégio, não é permitida a saída para qualquer outra atividade - 
recomendação valida mesmo para os alunos atrasados que aguardam a entrada. 

• Diante de qualquer movimento estranho, acidente ou outro tipo de transtorno nas 
imediações da escola, esperar dentro da mesma, aguardando orientação ou 
normalização da situação. 

• Nos horários de entrada e saída, muito cuidado ao atravessar a rua. 

• Deve-se prestar atenção às motos e bicicletas. 

• Qualquer ocorrência nas proximidades do Colégio deve ser comunicada a 
instituição, que dará as informações para o registro do fato. 
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• No Ensino Fundamental I, deve haver uma atenção especial ao horário de saída dos 
alunos, pois seu cumprimento evita a dispersão das crianças para locais onde não haja 
auxiliares. A saída com acompanhantes de outras crianças só será permitida mediante 
a autorização por escrito dos responsáveis via agenda. 
 

XX. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

(Exclusivas à Educação Infantil) 
 

A. ADAPTAÇÃO 
 No INSP não existe período rígido para a adaptação do aluno. A criança é quem dirá o 
tempo de que necessita para se adaptar ao ambiente escolar. Nossa equipe auxilia a 
criança a vencer esta etapa. Paciência e afeto são fundamentais nesse momento. 
 
B. BRINQUEDOS 
Todas as sextas-feiras é permitido que a criança traga brinquedos. Solicitamos que 
sempre que possível, o brinquedo venha com o nome da criança inserido para evitar 
trocas na hora da devolução. Não são permitidos brinquedos que estimulem a 
violência. 
 
C. RECREIO 
Na Educação Infantil a recreação acontece sob os cuidados e orientação da professora 
regente, com ajuda da Auxiliar de Ensino.  
 
D. ANIVERSARIANTES 
O INSP sente-se honrado quando as famílias optam por comemorar o aniversário dos 
alunos na escola. 
Entretanto, para que esta comemoração não venha interferir na rotina da escola, 
seguem alguns avisos importantes. 
BERÇÁRIO II AO PRÉ I 

• O aniversário será comemorado durante o recreio. 

• A comemoração do aniversário deve substituir o lanche do dia; 

• Não será permitido que crianças de outras turmas participem do aniversário, 
somente os irmãos; 

• O aniversário deve ser agendado na secretaria da escola; 

• Será permitida a entrada de três responsáveis para as turmas do Berçário II ao Pré I 
 
PRÉ- ESCOLA II  

• O aniversário será comemorado, na sala de aula, junto com a professora e os 
colegas da turma; 

• O aniversário deve ser agendado na secretária da escola; 

• A comemoração do aniversário deve substituir o lanche do dia; 

• Não será permitido que os responsáveis participem do aniversário; 

• O horário da comemoração do aniversário será durante o recreio da turma. 
 

H - Casos Omissos 
Os casos omissos serão solucionados pela Direção à luz da lei. 
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XXI - Espaços Pedagógicos 
 
O INSP conta com os seguintes espaços pedagógicos: 

•  Biblioteca central (São José); 

•  Biblioteca e brinquedoteca Infantil (Espaço Ir. Maria do Carmo); 

•  Cantina; 

•  Capela Nossa Senhora da Piedade; 

•  Centro de Tecnologia; 

•  Cozinha experimental; 

•  Espaço Monsenhor Domingos - Centro Pastoral e Voluntariado; 

•  Laboratório de Ciências Biológicas, Física e Química; 

•  Laboratório de Robótica; 

•  Mecanografia; 

•  Parquinho; 

•  Pátio para recreação; 

•  Quadra esportiva multiuso; 

•  Quadra poliesportiva; 

•  Sala de Música; 

•  Salas de aula equipadas com multimídia; 

 


