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MANUAL PRÉ-VESTIBULAR
2018

NORMAS E REGRAS DE CONVIVÊNCIA

SEJA BEM-VINDO
ALUNO E FAMÍLIA
BAGOZZI!



O aluno deverá apresentar-se nos horários das 07h15min às 12h 55min.



Tolerância de atraso será de até às 8h e 05 min. (2ª aula), o aluno a-

É sempre com grande motivação
que começamos um novo ano letivo.
A equipe do Colégio Bagozzi se sente orgulhosa em poder participar da formação educacional de nossos alunos.
Estejam certos de que o futuro se
constrói passo a passo, diariamente e
com determinação, através do cumprimento de todas as atividades propostas
pela escola.
Nossa meta é proporcionar uma escola que prepare os alunos para o mundo.
Apresentamos neste Manual, informações e normas da Terceira Série do
Ensino Médio (Curso Pré-Vestibular)
referentes ao ano letivo de 2018, para
seu conhecimento e orientação.

guardará a autorização para entrar em sala.

Consulte-o sempre.

ção, reposição, avaliações trimestrais, 2ª chamada, avaliações finais e ativida-



Informamos que após três (3) atrasos no trimestre os pais e/ou

responsáveis serão comunicados para ciência e esclarecimentos.


Completados cinco (5) atrasos, ou seja, no sexto atraso, o aluno

automaticamente cumprirá o afastamento de sala.


Somente será permitida a entrada para a 3ª aula com justificativa médi-

ca ou declaração de laboratório

USO DO UNIFORME
Conforme as normas contidas no regimento escolar, o uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares, inclusive nas aulas de assistência, reda-

des extraclasses realizadas em contraturno, exceto alunos matriculados no Cursinho Bagozzi.
O uniforme obrigatório é composto de calça ou bermuda jeans (meninos) e/ ou
legging azul do colégio (meninas), camiseta do Colégio ou camiseta exclusiva do
Pré-Vestibular, moletons (liso) nas cores azul-marinho ou branco e a jaqueta do
Colégio Bagozzi.
No entanto, nas aulas de Educação Física, o uso do tênis é obrigatório, camiseta, bermuda, legging azul do colégio (meninas) ou calça de agasalho apropriada
para a prática de atividade esportiva.
*Por medidas de segurança, nas aulas de Educação Física o tênis é de uso obrigatório.

O uso do uniforme é obrigatório para os alunos (as) em todas as atividades
escolares, inclusive extraclasses realizados no contraturno. Aos sábados não será
cobrado o uso do uniforme, porém manter o bom senso nas roupas, pois é
ambiente de estudo. Haverá datas estipuladas pela equipe pedagógica para os
“trotes” que será liberado o uso de roupas temáticas, lembrando que essas
atividades serão comunicadas aos pais com antecedência.
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No inverno, o aluno deve usar agasalhos, ou seja, os moletons oficiais do Colégio. Caso haja necessidade,
pode usar embaixo da camiseta moletons nas cores branca e azul-marinho e/ou jaquetas nas cores azulmarinho, sem detalhes ou estampas.



Camisetas de times de futebol, sandálias, botas, chinelos, bonés e toucas não serão permitidos dentro do
ambiente escolar.
O aluno é responsável pelo seu uniforme.
Mais informações sobre o uniforme escolar podem ser encontradas no site http://www.bagozzi.edu.br

MATERIAL ESCOLAR
É dever do aluno, além de estar uniformizado, estar munido de todo o material necessário e específico para atender as necessidades de cada disciplina.
É vedado o porte e o uso de objetos estranhos ao contexto escolar. Também deve ser evitado o uso de objetos que dispersem a atenção. O aluno
que descumprir tal determinação terá por consequência o material e/ou
objeto recolhido e encaminhado para a Orientação Pedagógica, cabendo à
este setor determinar a forma de devolução do mesmo ao responsável.
A responsabilidade por perda, dano ou desaparecimento de objetos cabe
única e exclusivamente ao aluno, não havendo responsabilidade da escola
em indenizar.

MATERIAL DIDÁTICO
O livro didático integrado Positivo, de forma singular, oferece links dos conteúdos didáticos de todas as áreas de conhecimento com o Portal Positivo, permitindo a cada aluno enriquecer as experiências vividas em sala de aula, com
senha de acesso exclusiva. O aluno tem à disposição o conteúdo educacional mais completo da Internet ferramentas técnicas com procedimentos
metodológicos. As disciplinas são divididas em várias frentes e trabalhadas por professores especialistas e mestres na área de ensino.
Os livros didáticos integrados são necessários para permanência em sala
de aula, devendo ser providenciados antecipadamente conforme cronograma. Por serem elementos importantes de aprendizagem, os mesmos
devem ser guardados e mantidos em bom estado, pois o aluno irá utilizálos durante o ano letivo.
É proibida a reprodução de fotocópias dos livros, pois a Editora detém os direitos autorais.

ATENDIMENTO AOS PAIS
O atendimento será realizado nas dependências do Colégio, mediante
prévio agendamento com a orientação pedagógica.
Reuniões para discutir rendimento escolar, solicitadas pelo responsável
e que envolvam o professor, serão analisadas previamente pela Equipe
Pedagógica e agendadas conforme disponibilidade. O responsável também poderá ser convocado a qualquer momento pela orientação pedagógica, se houver necessidade observada pela equipe.
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Contamos com sua participação no processo acadêmico de seu filho, para que
os objetivos sejam
alcançados no decorrer
do ano letivo.

ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS
Visando a segurança nas dependências da escola, a entrada e saída dos alunos serão da seguinte forma:
Preferencialmente:
Rua João Bettega, nº 15 – Recepção
Para o acesso ao colégio é necessário a utilização da carteirinha individual.

Saídas antecipadas, ou fora do horário de aula, deverão ser autorizadas pelos pais e/ou
responsáveis via agenda ou telefone. As dispensas de turma serão comunicadas previamente.
SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA
As carteirinhas são de uso obrigatório. Quando ocorrer extravio da carteirinha, o aluno deverá dirigir-se imediatamente à tesouraria, pagar uma taxa de segunda via e solicitar uma nova carteirinha.

NORMAS DISCIPLINARES

A

disciplina tem um caráter formativo e está a
serviço de uma educação integral e de qualidade. Sua finalidade consiste em criar um
ambiente sadio e organizado no qual todos os
alunos sintam-se corresponsáveis pela sua formação,
e no Colégio Bagozzi ela está baseada nos ensinamentos de São José Marello, que dedicou sua vida à
formação da juventude. Por isso, disciplina é o exercício, a postura, o modo positivo e obediente de se colocar diante da vida. Isso nos permite aprender, crescer, amadurecer, educar e educar-nos.

 Executar as atividades e as tarefas escolares com
honestidade;
 Utilizar com cuidado a sua Agenda Escolar durante
todo o ano letivo, sem retirar folhas e trazendo-a diariamente para o Colégio com as anotações devidas;
 Indenizar o prejuízo quando produzir danos materiais
ao Colégio, colegas, professores ou funcionários;
 Justificar as ausências nas atividades escolares;
 Permanecer em sala durante as aulas e durante a
troca de professores.

A disciplina é um constante aprendizado
com regras e normas que vão além dos limites institucionais, sendo, para alguns,
a privação da liberdade e,para outros,
a garantia dessa liberdade.

Toda e qualquer atividade extraclasse, como
passeios, excursões, jogos e demais eventos que
envolvam o nome do Colégio serão organizados e comunicados em sala, bilhete, e-mail
e/ou via agenda escolar.

 Atender e respeitar as disposições e as determinações dos diversos setores do Colégio;
 Comparecer pontualmente às aulas e às demais
atividades escolares programadas;
 Participar com cooperação, solidariedade e responsabilidade das atividades programadas e desenvolvidas;
 Cooperar na manutenção e preservação dos locais,
equipamentos e materiais;
 Entregar aos pais, com pontualidade, os informativos
entregues pelo Colégio;
 Guardar respeito e cortesia com colegas, funcionários, professores e demais educadores;
 Apresentar com pontualidade e assiduidade suas
tarefas escolares, seja ao grupo de colegas, seja aos
professores, bem como devolver livros e materiais
tomados por empréstimo;

É VEDADO AO ALUNO:
 Entrar e sair da sala, durante a aula, sem a autorização do Professor e/ ou Assistente Pedagógica;
 Sair do Colégio sem autorização da equipe pedagógica;
 Emprestar ou danificar a carteirinha de identificação,
rasurando-a ou adulterando-a;
 Trazer para o Colégio material de qualquer natureza,
alheio às atividades escolares (telefone celular, mp3,
mp4, mp5, máquina digital, notebook e outros objetos
similares) que prejudiquem o estudo e/ ou agrida as
pessoas, bem como utilizá-los dentro do recinto escolar.O desrespeito a estas norma acarretará na apreensão do objeto, que será devolvido apenas aos pais
e/ou responsáveis;
 Fazer uso ou portar qualquer substância entorpecente
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lícita ou ilícita nas atividades escolares realizadas nas
dependências do Colégio, imediações e em outras
como, por exemplo, nas viagens promovidas pelo
Colégio;
 O porte e o uso de arma durante as atividades
escolares, realizadas nas dependências do Colégio,
imediações e em outras situações como, por exemplo,
nas viagens e nas demais atividades extra escolares.
O uso e o porte de estilete são restritos às atividades
supervisionadas pelo professor, comunicadas aos
pais previamente;
 Consumir alimentos durante as aulas;
 Usar de meios fraudulentos na realização das avaliações ou de outros trabalhos (vedado o uso de celulares, fone de ouvido, calculadora, relógio, óculos escuro, bonés).
 Comercializar quaisquer produtos nas dependências
do Colégio;
 Fazer uso do nome da escola, distribuir impressos ou
inserir na rede mundial de computadores (Internet),
comentários e opiniões que envolvam os colegas,
professores e funcionários;

xingar, discriminar) ou expor a situações embaraçosas colegas, professores e funcionários;
 Fazer-se acompanhar de pessoas estranhas ao
Colégio em suas dependências, sem a devida identificação e autorização pelo responsável da portaria;
 Andar de bicicleta, skate, patins, tênis de rodinha ou
similares nas dependências do Colégio;
 Faltar às aulas sem justificativa da família;
 Promover e/ou incentivar e/ou participar de agressões
e/ou brigas, e/ou tomar atitudes incompatíveis com o
adequado
 comportamento social no interior, em frente ou nas
imediações do Colégio ou, quando se encontrar uniformizado;
 Praticar jogos de azar dentro do Colégio. Exemplo:
jogos de baralho e jogos eletrônicos;
 Causar danos materiais ou morais à Unidade ou às
pessoas a ela ligadas.
 Mudança de lugar em sala sem a autorização da
Orientadora Pedagógica e da Assistência Pedagógica, conforme espelho e numeração das carteiras.

 Praticar atos de bullying (colocar apelidos pejorativos,

MEDIDAS DISCIPLINARES
em prejuízo das demais



Diálogo individual entre professor e aluno;

punições estabelecidas



Advertência verbal;



Advertência escrita assinada pelo aluno e comunicada ao responsável
legal;



Elaboração de pesquisa ou trabalho reflexivo, realizando a atividade
sobre o ato cometido;



Afastamento da sala de aula, ficando o aluno em sala de estudo própria, sob a supervisão de um educador, realizando atividades pedagógicas;

pertença à Congregação Mante-



Assinatura do termo de comprometimento pelos pais ou responsáveis;

nedora - Congregação dos Obla-



Ressarcimento pelo responsável, de prejuízos causados ao estabelecimento ou a terceiros;

As sanções elencadas não pos-



Encaminhamento do caso à Mantenedora;

suem



Encaminhamento ao Conselho Tutelar;



As medidas disciplinares, aplicadas aos alunos, serão comunicadas
aos pais ou responsáveis e as cópias dos registros serão arquivadas
na pasta individual do aluno.

S

em lei, por atos transgressivos

praticados

pelo aluno, serão apli-

cadas medidas disciplinares no
âmbito escolar por qualquer dos
educadores que presenciar o ato
e que fizer parte do corpo de
funcionários da instituição ou

tos de São José.

ordem

de

preferência,

sendo aplicadas conforme a gravidade do caso, de acordo com o
Regimento Interno.
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ENSALAMENTO
Cada aluno da 3ª série do Ensino Médio - Curso Pré-Vestibular,
tem um lugar definido em sua sala de aula. O ensalamento será feito
na primeira semana de aula.
Não serão permitidas posteriores trocas de lugares, exceto em casos especiais que deverá ser verificado junto à equipe pedagógica.
Com o objetivo de um melhor acompanhamento pedagógico ficou
estabelecido que o aluno da 3° série do Ensino Médio – Curso PréVestibular, tem um lugar definido na primeira semana.
Esse procedimento melhora o rendimento escolar, evita conversas
paralelas, de modo que o aluno extraia o máximo dos conteúdos ministrados em sala.
Portanto, prezando pelo cumprimento da determinação estabelecida, o aluno que não cumprir a norma e ocupar
em sala o lugar diferente daquele proposto inicialmente levará uma advertência.
Informamos que após 3 advertências, ou seja, na 4° advertência o aluno automaticamente cumprirá afastamento,
mediante o contato com os Pais e/ou Responsáveis.

AGENDA ESCOLAR E MANUAL DO ALUNO
Entregues no início do ano letivo para anotar as informações do Colégio, são meios de comunicação entre a família e
a escola e deverão ser mantidos em ordem e em bom estado de conservação. Em caso de extravio, o aluno deverá
adquirir uma nova agenda, mediante pagamento de uma taxa no setor financeiro.
Observação: A correspondência virtual (e-mail) é mais uma ferramenta colocada à disposição para facilitar o processo de comunicação colégio/família.
Orientamos que os pais acessem com frequência o site do colégio para verificar o rendimento escolar de seu filho.

REPOSIÇÃO DE AULA

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

As reposições de feriados e recessos serão realizadas

A disciplina de Educação Física faz parte do currículo

de acordo com a necessidade de cada Professor (a),

da 3ª série do Ensino Médio. Estas aulas serão oferta-

sendo agendadas previamente com a Coordenação

das às segundas-feiras, das 19h30 min às 21h00min,

Pedagógica e comunicado com antecedência aos pais

no Ginásio II.

e alunos via e-mail.
*Lembrando que é obrigatório o uso do uniforme.

ATIVIDADES EXTRACLASSE
Os alunos da Terceira Série do Ensino Médio - Curso Pré-Vestibular poderão participar de inúmeras atividades extraclasse que ocorrerão em horários alternativos, permitindo o andamento normal das aulas.
Entre elas estão:




Palestras

des e Universidade (Bagozzi, UFPR,

versidades;



Prática Profissional

Unicuritiba, PUC, FAE, Positivo);





Júri Simulado





Visitas Orientadas a Faculda-

Visitas a Faculdades e Uni-

Teatro das obras Literárias do

vestibular da UFPR;
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Gincana Marelliana.

AULAS DE ASSISTÊNCIA

AULAS DE REDAÇÃO

O Colégio disponibiliza equipe de professores sempre

As aulas serão todas as segundas-feiras distribuídos

que precisarem esclarecer dúvidas, os alunos podem

em 3(três) horários no contraturno. As turmas foram

participar das aulas de assistência em contraturno. O

distribuídas por sorteio, disponível no edital da sala, e

horário das aulas de assistência será pré-estabelecido

serão permitidas trocas de horário somente no con-

antecipadamente pela equipe pedagógica.

sentimento do outro colega e comunicação à Equipe

Haverá acompanhamento da presença dos alunos via

pedagógica.

lista de presença.

Será acrescido 1,0 (um) ponto na média na disciplina

Disciplinas:

de Língua Portuguesa para os alunos que tiverem

 MATEMÁTICA;

frequência total no trimestre.

 FÍSICA;

Lembrando que as aulas de redação,o uso do uniforme é obrigatório.

 QUÍMICA;

HORÁRIOS DE REDAÇÃO

 BIOLOGIA;
 PORTUGUÊS;

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As avaliações serão trimestrais seguindo os critérios abaixo:
1) Composição da nota trimestral:
 N1: Avaliação + atividade diversificada
 N2: Avaliação trimestral
2) Critérios de Avaliação;
 N1: atribui-se notas de 0,0 a 4,0.
(2,0 pontos para avaliação de 1
questão por frente, máximo 5 questões por disciplina + 2,0 pontos para
atividades diversificadas), totalizando 4,0 pontos.
 N2: atribui-se nota de 0,0 a 6,0 para uma avaliação trimestral de 2
questões por frente e no máximo 8
questões por disciplina.
3) Fórmula para cálculo da Nota;
 N1 + N2 ≥ 7,0

TURMA

HORÁRIO

R1

14h05min às 14h50min

R2

14h50min às 15h35min

R3

15h35min às 16h20min

A média trimestral para aprovação é 7,0 (sete) em cada
disciplina. Assim, ao final do
ano letivo, o aluno deverá atingir mínimo 210 pontos.

AVALIAÇÕES DE
2ª CHAMADA

 O não comparecimento do aluno
em data e horários previstos implica em nota 0,0 na avaliação.

CRITÉRIOS PARA
APROVAÇÃO
Para ser aprovado, o aluno deverá
atender, simultaneamente, a duas
condições:

 O aluno que não realizar alguma
 Obter, ao final do ano letivo, a
avaliação deverá verificar a nova
média anual mínima 7,0 (sete) em
data da aplicação da avalicação e
todas as disciplinas cursadas.
deve preencher requerimento solicitando segunda chamada junto à  Frequentar no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das aulas osecretaria.
fertadas durante o ano letivo.
 Sem atestado médico e com a
justificativa dos pais e/ou respon-

REVISÃO DE PROVAS

sáveis, será cobrada uma taxa de
R$ 10,00 (dez reais) por disciplina. O prazo para revisão é de 72h a partir
da divulgação do resultado, segundo
Cada caso estará sujeito à análi- regimento escolar.

se da Equipe Pedagógica para
deferimento ou indeferimento.
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CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES 1º TRIMESTRE**
Avaliação
N1
Peso 2,0

14/04
Vol. 1

Atividade
Diversificada N1
Peso 2,0
Grupo de estudo
Elaborar lista de
Exercícios - Vol. 4
(1/05/2018)
*5 exercícios por
disciplina

Avaliações N2
Peso 6,0
1ª Fase* 28/abr
2ª Fase* 05/mai
3ª Fase* 12/mai

Avaliação de
recuperação
Peso 10,0

Data da
avaliação de
2ª Chamada

19/mai

N1 - 18/04
N2 - 15/05

Aplicação
Simulado
Nota Extra

17 e 19/04
Tarde

Vol. 2 e 3

*1ª Fase – Biologia, Física, Língua Estrangeira e Filosofia.
*2ª Fase – Química, Geografia e Português
*3ª Fase – Matemática, História, Sociologia e Educação Física
**O cronograma do 2º e 3º trimestre será enviado no início de cada período.

RECUPERAÇÃO

SIMULADO

Os alunos com nota trimestral inferior a 7,0 (sete vírgula zero) têm direito a provas de recuperação, ofertadas em contraturno e/ou sábado, conforme datas do
cronograma.

Uma das maneiras mais eficazes de fixar o aprendizado é por meio de simulados. Ele aproxima o aluno da
realidade dos vestibulares e concursos, como: testar a
resistência física, controlar a ansiedade, administrar o
tempo, avaliar seu desempenho para que possa compreender os avanços e dificuldades alicerçando as
estratégias de retomada dos conteúdos necessários
para melhoria de seus resultados.

CRONOGRAMA DO MATERIAL DIDÁTICO INTEGRADO 2018

INÍCIO E TÉRMINO DAS APOSTILAS – PRÉ-VESTIBULAR
Vol 3

2º Trimestre
Vol 5
Vol 6
Vol 7

Vol 4

3º Trimestre
Vol 8
Vol 9
Vol 10

Início

1º Trimestre
Vol 1
Vol 2

05/fev

19/fev

Témino

Nivelamento

16/fev

09/mar 06/abr 27/abr 18/mai 08/jun 29/jun 03/ago 24/ago 14/set 05/out

12/mar 09/abr 02/mai 21/mai 11/jun
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02/jul

06/ago 27/ago 17/set

Wellington Gonçalves (C/D)
André Tatarin (A)
Carlos Henrique (B)
Tamajoara Proença (C/D/E)

História

Carlos Gomes (A/B)
Pedro Constâncio (C/D)
Henrique Gomes (E)

Língua

Márcia Costa (A)
Pedro Filipak (B)

Assistência Atualidades .Estrangeira

Geografia

Josélia Ribeiro (A/B)

Sociologia Biologia

Ricardo Ferraz (A/B)
Elison Moletta (C/E)
Henrique Okada (D)
Carlos Oliveira (A/B)
Rafael Vieira (C)
Marcus Peres (D)

Filosofia

Matemática Português

Física

Química

EQUIPE DE PROFESSORES

Marcos Aurélio Nós

Jonas Faccin

Paulo Cesar Nogueira (A/B)
Denilton Azevedo (C)
Carmen Calado (Inglês)
Paula Okada (Espanhol)

Felipe Marton
Otávio Cavaline (Português)
Cibele Ribas (Matemática)
Ricardo Ferraz(Química)
Rafael Vieira (Física)
Arlei Sousa(Biologia)

HORÁRIO DE AULAS
Horário

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

07h20

QUIMICA (C)
Elison Moletta
(Alemão)

BIOLOGIA (D)

FÍSICA (A)
Carlos Oliveira
(Azeitona)

SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

Marcos A. Nós

Marcos A. Nós

X

FÍSICA (B)
Carlos Oliveira
(Azeitona)

GEOGRAFIA (A)

QUÍMICA (A)

HISTÓRIA (C)

Marcia Costa

Ricardo Ferraz

Denilton Novaes

HISTÓRIA (A)
Paulo Nogueira
(PC)

LING. PORT. (D)
Wellington Gonçalves

QUÍMICA (B)

ATUALIDADES

Ricardo Ferraz

Felipe Marton

08h05

Pedro Constâncio

08h05

LING. PORT.(A)

BIOLOGIA (C)

08h50

Josélia Ribeiro

Pedro Constâncio

08h50

QUIMICA (E)
Elison Moletta
(Alemão)

MATEMÁTICA(C)

09h35

Tamajoara Proença

09h35

LING. PORT.(B)

MATEMÁTICA(D)

10h20

Josélia Ribeiro

Tamajoara Proença

HISTÓRIA (B)
Paulo Nogueira
(PC)

10h20
10h40

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

10h40

BIOLOGIA (E)

MATEMÁTICA(E)

FILOSOFIA

11h25

Henrique Gomes

Tamajoara Proença

Jonas Faccin

11h25

LITERATURA

LING.PORT. (C)

MATEMÁTICA (B)

12h10

Wellington
Gonçalves

Wellington
Gonçalves

Carlos Henrique
(Kiko)

12h10
12h55

BIOLOGIA (A)
Carlos Gomes

BIOLOGIA (B)
Carlos Gomes

FILOSOFIA
Jonas Faccin
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SÁBADO

FISICA (C)

GEOGRAFIA (B)

ATUALIDADES

Rafael Vieira

Pedro Filipak

Felipe Marton

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

FÍSICA (D)

Revisões

Marcus Peres

Assistência/Avaliações

QUÍMICA (D)

Assistências

ESPANHOL/Paula
Sousa

Henrique Okada

Revisões/Avaliações

MATEMÁTICA (A)
André Tatarin

ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL

X

INGLÊS /Carmen
Calado
ESPANHOL/Paula
Sousa

INGLÊS /Carmen
Calado

EQUIPE DIRETIVA E PEDAGÓGICA


Superintendência: Pe. José Antonio Bertolin



Direção: Profª. Angela Silvana Basso



Prof.ª Carla Gomez (Coordenação) – carla@bagozzi.edu.br



Prof.ª Celita Vieira Walter de Oliveira (Orientação) - celita@bagozzi.edu.br



Adriana Maciel Branco – Assistente Pedagógica - Sistema de Avaliação - prevestibular@bagozzi.edu.br)



Departamento de Esportes - Prof. Augusto Soffiatti - augusto@bagozzi.edu.br



Coordenação Pastoral - Pe. José Alves de Melo Neto OSJ
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