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MANUAL DA FAMÍLIA
“FAZER O BEM SEMPRE, O BEM À TODOS
E O MAL NUNCA À NINGUÉM”
(São Luiz Orione)

MISSÃO
Formar crianças e adolescentes para o exercício de vida plena, com base em valores e nos
ensinamentos de São Luís Orione e que assim possam se tornar agentes de mudança social.
VISÃO
Estar entre as melhores escolas privadas da Região Metropolitana de Curitiba, oferecendo um
ensino pautado na qualidade e na visão de mundo atual.
LINHA PEDAGÓGICA
A linha pedagógica adotada pelo Colégio Dom Orione baseia-se na perspectiva em que o aluno
constrói seu saber e é sujeito ativo no sistema de ensino, pois tem conhecimentos pré-adquiridos que são
valorizados, lapidados e transformados.
VALORES FUNDAMENTAIS:

ACOLHER – RESPEITAR – VALORIZAR - FORMAR

DIFERENCIAIS DOM ORIONE
 Estrutura física adaptada;
 Educação em tempo integral (Educação Infantil e Ensino Fundamental I);
 Psicologia Escolar;
 Serviço de Orientação Educacional;
 Coordenação Pedagógica por nível de ensino;
 Lousa digital em todas as salas de aula;
 Laboratório de informática móvel com tablets para uso individual em sala de aula;
 Monitoramento por câmeras em sala de aula;
 Acesso às dependências pelo sistema eletrônico de catracas;
 Aulas especiais e extracurriculares para o enriquecimento curricular;
 Nutrição escolar para alunos da Educação Infantil e Integral;
 Refeitório Escolar com almoço;
 Cardápio diferenciado de lanche para alunos da Educação Infantil e 1° ano do EF I, elaborado pela
nutricionista e ofertado pela Cantina Escolar;
 Orientação Vocacional para a 3ª série do Ensino Médio;
 Educação com base em valores fundamentais de vida;
 Educação Musical para o Ensino Fundamental I;
 Psicomotricidade para Educação Infantil;
 Jornada ampliada para o Ensino Médio, aulas no contraturno duas vezes por semana (3ª e 5ª feira);
 Reforço escolar de Língua Portuguesa e Matemática para alunos do Ensino Fundamental I e II;
 Inspetoria de alunos nos dois turnos;
 Parceria com o Educacional – portal com recursos educacionais;
 Parceria com a Editora FTD para o Projeto de Literatura do Ensino Fundamental II;
 Parceria com a Lego Zoom Educacional para atividades de Robótica (dependendo do número de
alunos inscritos)





Parceria com Escolas de Idiomas da região (Influx - Piraquara e Campina Grande do Sul / Wizard Quatro Barras e Campina Grande do Sul);
Parceria com a Academia Fênix - Piraquara para uma busca por melhor qualidade de vida;
Parceria com a Escola de Música Quatro Cantos de Quatro Barras.

ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA
O Colégio “Dom Orione” tem salas de aulas amplas e arejadas, lousa digital, biblioteca, laboratório
de ciências, sala de informática, sala de arte, ginásio poliesportivo, pátio amplo com dois parquinhos, sala
de dança, brinquedoteca, cantina com mesas para lanche, restaurante escolar para almoço, armários
individuais para alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio e monitoramento por câmeras em todas
as salas de aula e no pátio da escola.
NORMAS DE FUNCIONAMENTO
O cumprimento das normas de funcionamento busca desenvolver no aluno, em colaboração com a
família, todos os valores inerentes à formação de sua personalidade, capacitando-o para a compreensão do
mundo moderno e para o consciente exercício da cidadania. Todo grupo é regido por normas, elaboradas e
exercitadas em benefício do próprio grupo. A escola é um grupo, nela cada aluno deve possuir pleno
conhecimento de seus direitos e deveres, para que todos possam estabelecer uma convivência inspirada na
cooperação e ajuda mútua.
PROJETO VIVE
O projeto VIVE – Vivendo Valores na Escola, é um projeto de valores que foi implantado no Colégio
Dom Orione em 2009 e desde então, percebe-se grandes mudanças no perfil dos nossos alunos.
O projeto VIVE sugere atividades baseadas em princípios éticos e espirituais, para que possam ser
vivenciados na escola, tornando-a um elemento fundamental para a construção de uma sociedade melhor.
Implementar valores numa cultura consumista não é fácil... Introduzir novos hábitos na sala de aula
pressupõe uma mudança de comportamento, que exige acompanhamento sistemático.
A cada mês do ano letivo, trabalha-se um valor fundamental para a formação humana, ética e
social de toda a comunidade escolar.
O projeto de Valores é um grande trabalho desenvolvido no Colégio Dom Orione e é o que nos dá
sustentação, além do conhecimento formal, para afirmar que trabalhamos desenvolvendo talentos para
um MUNDO MELHOR!!!
DIREITOS DO ALUNO
- Ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo igualdade de atendimento sem sofrer qualquer
tipo de discriminação;
- Participar das aulas e demais atividades promovidas, como também solicitar orientações aos professores,
orientadores e coordenadores sempre que julgar necessário;
- Utilizar das instalações e dos recursos materiais da escola, mediante autorização;
- Tomar conhecimento da verificação do rendimento escolar e dos resultados obtidos em provas, trabalhos,
média e frequência dentro dos prazos estabelecidos, podendo, sempre que julgar necessário, solicitar
revisão de provas no prazo de 48 horas a partir de sua divulgação;
- Requerer e realizar provas de 2ª chamada, sempre que venha a perdê-las por motivo de doença, luto,
casamento, convocação para atividades cívicas ou jurídicas e impedimentos por motivos religiosos, num
prazo de até 48h após a ausência.
DEVERES DO ALUNO
- Apresentar a documentação exigida na matrícula;
- Participar das aulas e atividades escolares, devidamente uniformizado (uniforme da escola e tênis), ser
assíduo e pontual, comunicando ao estabelecimento qualquer impedimento de frequência às aulas;
- Estudar, fazer tarefas, portar o material escolar solicitado e guardar os livros didáticos dos trimestres até o
final do ano letivo;
- Ser honesto na apresentação das tarefas e na realização das provas, respeitar as normas disciplinares,
comportando-se adequadamente dentro e fora da escola;

- Entregar aos responsáveis a correspondência enviada pela escola e/ou colada na agenda, devolvendo-a
assinada, no prazo estabelecido;
- Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências da escola, indenizando ou reparando o
estrago causado ao estabelecimento ou a objetos de colegas, professores e funcionários;
- Comparecer às solenidades, festas cívicas e sociais promovidas pelo estabelecimento;
- Cumprir outras determinações emanadas da direção do estabelecimento;
- Comportar-se adequadamente dentro do colégio, respeitando os professores, funcionários e colegas.
PROIBIÇÕES AO ALUNO
- Entrar ou sair da sala de aula sem autorização do professor, ocupar lugar diferente do que lhe foi
designado em sala, aglomerar-se na porta da sala nos intervalos de aulas, bem como ausentar-se do
estabelecimento sem que esteja devidamente autorizado pela família e pela direção;
- Ausentar-se da sala de aula na troca de professores sem autorização;
- Comer, mascar chiclete ou chupar balas durante as aulas;
- Atrapalhar e tumultuar a aula com conversas, bolinhas de papel, risadas, vaias, gritos, vocabulário
impróprio, bilhetes, entre outras atitudes;
- Fazer-se acompanhar de elementos estranhos à comunidade escolar, bem como promover atividades
extraclasse, campanhas ou comércio de qualquer natureza dentro da escola, sem autorização da direção;
- Fumar ou portar cigarros, ingerir bebidas alcoólicas, fazer uso de substâncias tóxicas, participar de brigas
ou tomar atitudes incompatíveis com o adequado comportamento social no interior, na frente ou nas
imediações do Colégio, ou qualquer outro local enquanto uniformizado;
- Permanecer em sala de aula no horário de recreio;
- Alterar, rasurar, suprimir ou acrescentar anotações lançadas nos documentos escolares;
- Andar de bicicleta, skate ou patins no pátio do estabelecimento, bem como na quadra de esportes;
- Usar meios fraudulentos na realização das avaliações (comunicar-se com colegas, colar ou portar cola) ou
de outros trabalhos;
- Apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações embaraçosas colegas, professores ou funcionários;
- Namorar nas dependências da escola;
- Interromper a aula de qualquer turma sem prévia autorização da direção;
- É vetado ao aluno usar quaisquer objetos estranhos à proposta da aula (celulares, instrumentos musicais,
brinquedos, revistas, baralho, tablet, notebook, etc.).
- Quanto ao celular, é terminantemente proibido o uso, mesmo o aparelho estando no modo vibratório, de
acordo com a Lei Estadual nº 18.118/2014-PR, de 24 de Junho de 2014, salvo nos horários de recreio e
para fins pedagógicos;
- A escola não se responsabilizará pelo extravio de qualquer objeto de valor. O aluno deverá entregar o
material estranho sempre que lhe for solicitado, e a devolução somente será feita aos pais ou responsáveis;
- O aluno que produzir danos materiais à escola ou a objetos de propriedades de colegas, professores e
funcionários, receberá, além da punição cabível, a nota de custos do respectivo conserto (ou da reposição).
Dentro de três dias do recebimento da nota, deverá pagar aos prejudicados o valor devido.
FALTAS GRAVES
São consideradas faltas ou ocorrências graves, entre outras:
- Reincidência na indisciplina;
- Brigas e agressões;
- Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis;
- Faltar às aulas propositadamente, ficando nas imediações do colégio;
- Desacato e desrespeito a professores e funcionários;
- Falsificação de documentos e/ou assinaturas;
- Desrespeito à integridade moral;
- Discriminação de qualquer natureza;
- Dano ao patrimônio do colégio;
- Utilização de meios ilícitos (cola) em avaliações;
- Saída sem permissão.
- Reincidência do não uso do unifrome completo.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO
As sanções e penalidades decorrentes das infrações cometidas serão estipuladas pelo corpo
docente e avaliadas pelo Serviço de Orientação Educacional e pela Direção da escola. O aluno quando for
retirado de sala de aula, por algum ato de indisciplina, será encaminhado ao SOE e após análise da equipe
será verificado a sanção disciplinar à ser aplicada.
PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA
Esta parceria, baseada na cooperação, no respeito e na confiança, é imprescindível para o sucesso
da educação de nossos alunos, uma vez que temos objetivos comuns: a formação de valores morais, a
construção de conhecimentos e a autorrealização de cada um deles.
Para tanto, solicitamos a participação da família no acompanhamento sistemático da vida escolar
dos alunos orientando-se para:
- O conhecimento detalhado do conteúdo deste manual;
- A necessidade do cumprimento pelo aluno das normas estabelecidas;
- A presença contínua do aluno em todas as aulas, justificando por escrito as faltas que porventura
ocorram;
- Evitar a marcação de consultas médicas ou viagens, bem como chegadas tardias ou saídas
antecipadas nos períodos de aula;
- Incentivar a formação de hábitos de estudos;
- A análise das avaliações realizadas e a verificação trimestral do boletim escolar;
- Acompanhar o desempenho escolar do aluno, pelo SOE ou através dos recursos Online do Sistema
Escola;
- Participar de reuniões, comemorações e eventos.
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
O Colégio oferece educação em tempo integral para alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I, com atividades diferenciadas no formato de projetos integrados e aulas especiais de Inglês
e Nutrição.
Para maiores informações entrar em contato com a Coordenadora Cristiane 3672-1113.
HORÁRIOS
Pontualidade é uma questão de respeito à coletividade e condição para a organização e
funcionamento de qualquer instituição.
- Integral – das 07h às 18h30
- Educação infantil - Tarde: das 13h30min às 17h30min
- Ensino fundamental I - Tarde: das 13h30min às 17h30min
- Ensino fundamental II - Manhã: das 07h15min às 12min
- Ensino médio - Manhã: das 07h15min às 12h
Tarde: das 13h30min às 17h30min
- Horário de tolerância para permanência dos alunos do período da tarde: 18h30.
- Os alunos deverão permanecer na escola somente no horário de aula, atividades
extracurriculares ou reforço.
1.1 – Entrada
- Após o início da aula, o aluno só poderá entrar em sala de aula devidamente autorizado pelo
Serviço de Orientação Educacional. Além disso, serão considerados apenas dois atrasos por mês,
sendo que no terceiro, a escola permitirá a entrada com a presença do pai/responsável.
- Haverá uma tolerância de 5 minutos do horário da primeira aula. Caso o atraso seja maior, o aluno
poderá entrar somente na segunda aula.
1.2 - Saída
- Caso haja necessidade do aluno sair antes do término do horário, o responsável deverá
comunicar, por escrito, ao Serviço de Orientação Educacional. Se outra pessoa vier retirar o aluno,
que não seja os pais e/ou responsáveis, o Serviço de Orientação Educacional também deverá ser
informado.

- Caso o aluno utilize o transporte escolar e os pais tenham que vir buscá-lo, os responsáveis
deverão informar a escola com no mínimo de 30 minutos de antecedência.
1.3 – Saída dos alunos do período da tarde
O horário de saída dos alunos da tarde, obedecerá a seguinte organização:
- 17h20 liberação para os responsáveis pelos alunos da Educação Infantil e 1° ano, com a
apresentação da carteirinha de identificação do aluno;
- 17h25 liberação para os responsáveis dos alunos do 2° ano ao 5° ano com apresentação da
carteirinha de identificação do aluno.
TRANSPORTE ESCOLAR
O transporte escolar é um serviço terceirizado, onde os pais / responsáveis buscam o transporte
que melhor atender as necessidades da família, sendo que a escola não interfere e não participa dessa
escolha.
Segue abaixo a relação das empresas que fazem o transporte escolar dos alunos do Colégio Dom
Orione:
ARI: 3673-6190 / 99105-2972 - Piraquara
BVT TRANSPORTES: 3140-5313 / 99117-4262 - BR 116 - Terra Boa - Rio Bonito - Cerne
CARLOS: 3679-2043 / 99905-8435 - Jd. Paulista - Timbú - Colônia Faria - Campina Grande do Sul (Centro) Eugênia Maria - Araçatuba
CRISTIANO: 3589-5975 / 99631-5330 - Piraquara
DULCÍDIO: 3675-7463 / 99978-2644 - Colombo - Parque Castelo Branco
FELIPE: 99922-7526 - Piraquara (antigo Raquel) - Borda do Campo - Jd. das Acácias - Florestal - Itapira
(Cohab) - Campina Grande do Sul
JOSÉ LUCAS: 99619-4929 - Colombo - Jd. Menino Deus - Colônia Maria José - Jardim Paraná - Palmares
MARLOS: 99133-4037 / 99862-1138 - Quatro Barras (Centro) - Jd. Menino Deus - Eugênia Maria - Parque
Castelo Branco
MAURICIO/ADRIEL: 995843008 / 99810-9197 - Quatro Barras - Jd. Menino Deus - Eugênia Maria - Parque
Castelo Branco
MAURO TAVERNA: 3679-3854 / 98450-8910 - Jardim Paloma - Colônia Faria - Jardim Paulista
UNIFORME
- Em 2017 o Colégio Dom Orione lançou o uniforme novo! O uniforme antigo poderá ser usado
normalmente no ano letivo de 2018, não sendo mais autorizado o uso a partir de 2019. Foi oferecido 2
anos letivos para a readequação, pois entende-se que é um tempo justo para que as famílias possam
providenciar as novas peças que compõem o uniforme escolar.
- O uniforme é de uso OBRIGATÓRIO, além de ser uma forma de igualar um grupo, não reduzindo o valor
pessoal de cada um, mas sim auxiliando na identificação dos pertencentes ao grupo no sentido de união,
proteção e igualdade de direitos.
- Os alunos que fazem atividades no contra turno também deverão vir devidamente uniformizados;
- Para atividades esportivas, no contraturno, o aluno deverá vir com uniforme estabelecido para a
realização dessas. Caso não compareça uniformizado, o aluno não realizará a atividade;
- Para evitar o extravio de peças do uniforme, é necessário bordar o nome do aluno ou marcá-lo com
caneta;
- O único calçado indicado para atividades escolares é o tênis.
- Para períodos de frio, o conjunto de uniforme do colégio contempla peças de inverno, como blusão de
moletom, jaqueta de nylon, colete de nylon, jaqueta de moletom, camiseta manga longa, blusa de lã e
touca, não sendo permitido o uso de qualquer outra peça de vestuário que não seja o da escola.
- A reincidência pelo não uso do uniforme completo acarretará em sanções disciplinares, visto que a
obrigatoriedade do uso consta em contrato de Prestação de Serviços educacionais.
- Durante o período letivo a falta do uniforme deverá ser justificada por escrito pelos responsáveis.

FREQUÊNCIA
No caso de o aluno faltar às aulas, o responsável deverá comunicar-se com o Serviço de Orientação
Educacional. A comunicação não implicará o abono da falta, nem dispensará o aluno da entrega de tarefas
escolares exigidas e avaliações agendadas. Vale ressaltar que acima de 03 faltas não justificadas, o Colégio
informará as ausências do aluno ao Conselho Tutelar de Quatro Barras.
AULAS EXTRACURRICULARES
Com o objetivo de oferecer um ensino de qualidade o Colégio investe nas aulas extracurriculares,
que são aulas que favorecem um enriquecimento curricular para os alunos.
Para os alunos do período da manhã as aulas extracurriculares ocorrem no contraturno, às 4ª e 6ª
feiras, de acordo com as modalidades oferecidas.
Para participar das atividades o aluno deverá estar com a taxa de pagamento em dia.
Modalidades oferecidas:
Período da manhã (6°EF à 3ª série do EM):
Dança, Música, Informática, Treinamento desportivo, Oficina de desenho e história em quadrinhos.
A escolha para as modalidades será semestral, não podendo trocar antes do período determinado
pela escola.
Há um custo mensal conforme quadro abaixo:

OPÇÃO
01 (uma) atividade avulsa em uma tarde
Tarde cheia de atividades

VALOR
R$ 30,00
R$ 45,00



Caso o aluno opte em realizar duas tardes cheias de atividades o custo mensal será de 50,00



As aulas de Oficina de desenho e história em quadrinhos ocorrerão nas quartas-feiras no horário
das 17h30 às 19h30, sendo que o transporte dos alunos que optarem pela modalidade ficará sob
responsabilidade dos pais/responsáveis.
Cada modalidade terá um número mínimo de 10 participantes para que possamos abrir turma.
O número máximo de vagas dependerá da modalidade escolhida.
As inscrições para as aulas extracurriculares serão em 02 períodos:
1º semestre: 19/02/2018 até 26/02/2018
2º semestre: 25/06/2018 até 06/07/2018
As atividades do 1º semestre terão início no dia 02/03/2018 e encerramento previsto para
29/06/2018 e no 2º semestre terão início no dia 01/08/2018 e encerramento dia 30/11/2018.
Qualquer dúvida sobre as aulas extracurriculares, os pais e/ou responsáveis deverão entrar em
contato com a Coordenadora Elaine pelo telefone: 3672-1113.








AULAS ESPECIAIS
São aulas diferenciadas oferecidas aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I que
ocorrem dentro do horário normal de aula durante o período da tarde.
Modalidades oferecidas no período da tarde (Maternal I ao 5° ano do EF I):
Arte, Inglês, Literatura, Educação física, Música, Psicomotricidade e Educação Nutricional
- Coordenadora responsável pela Educação Infantil: Karine Franco Becker
- Coordenadora responsável pelo Ensino Fundamental I: Cíntia Caroline Xavier
Qualquer dúvida sobre as aulas especiais, os pais e/ou responsáveis deverão entrar em contato
com as Coordenadoras pelo telefone: 3672-1113.
CARTEIRINHA ESCOLAR - CATRACAS
O colégio utiliza o sistema de controle de entrada e saída dos alunos através do sistema eletrônico
de catracas.
Cada aluno obrigatoriamente deverá adquirir a carteira de acesso ao custo de R$12,00, pois será
um documento dentro da escola, que dará acesso à biblioteca e às atividades extracurriculares.

A carteirinha escolar é chamada também de Carteirinha Estudantil que dá acesso aos alunos em
atividades culturais com desconto, como cinemas, teatros, shows, etc.
PARCERIA COM ESCOLAS DE IDIOMAS
O Colégio Dom Orione, preocupado em oferecer uma formação de qualidade, propicia aos alunos
uma parceria com as escolas de idiomas da região. As famílias deverão buscar informações sobre quais
escolas mantém a parceria e oferecem descontos nos cursos de idiomas.
Para maiores informações entrar em contato com a Secretaria – 3672-1113.
PORTAL EDUCACIONAL
O Portal Educacional é um conjunto de serviços oferecidos pelo Grupo Positivo em parceria com o
Colégio Dom Orione, onde alunos, pais e professores terão acesso aos conteúdos educacionais, à uma rede
social da escola que permitirá um acompanhamento do desempenho e desenvolvimento nas atividades
escolares e ao aplicativo APRIMORA (para alunos do Ensino Fundamental I e II). Ainda nessa parceria, os
alunos poderão participar de projetos e olimpíadas educacionais que são realizadas em nível Nacional e
Internacional.
POSITIVO “ON”
O Sistema Positivo de Ensino oferece o Positivo On. É um Portal moderno e atualizado, respeitando
a individualidade e o desenvolvimento de cada aluno. A senha de acesso ao Positivo On permanecerá a
mesma que era utilizada no ano anterior e para os alunos novos a senha será encaminhada no início do ano
letivo.
SISTEMA ESCOLA
O Colégio Dom Orione possui um sistema de gestão escolar, onde pais e alunos podem acessar
através do site www.colegiodomorione.com, no ícone Recursos on line, através de um login e senha que é
informado no início do ano letivo.
No Sistema Escola, é possível verificar e acompanhar todas as informações referentes a vida escolar
do aluno, como notas, ocorrências, calendário de atividades, situação financeira, entre outros itens.
Sugere-se que a família acesse com frequencia para que estejam cientes das informações e rotina
escolar, pois o sistema é uma ferramenta de apoio e de comunicação importante para a dinâmica da
escola.
COMUNICAÇÃO
- O aluno recebe uma agenda escolar que deve servir como meio de comunicação constante entre a escola
e a família, além de ser utilizada para anotações do educando (tarefas, trabalhos, provas, etc.);
- A comunicação também dar-se-á por meio de circulares, site www.colegiodomorione.com, telefonemas,
emails, cartazes, banners, contatos individuais e reuniões de pais;
- Sempre que necessário, a família deverá procurar o Serviço de Orientação Educacional, para buscar apoio
e orientações no que diz respeito ao aluno, seu desempenho escolar e questões familiares que sejam
importantes que a escola tenha conhecimento.
- Importante: A atualização de endereços, emails e telefones na secretaria é a garantia da comunicação
rápida e eficiente entre a Escola e a Família.
LIÇÃO DE CASA
A finalidade das tarefas de casa é rever e aprofundar o conteúdo, além de formar hábitos de
estudos e pesquisa. É obrigatória a realização das tarefas escolares de acordo com as orientações dos
professores.
SAÚDE E ACIDENTE
- Em caso de problemas de saúde ou acidente, o aluno não será encaminhado a médicos ou hospitais sem a
devida autorização dos responsáveis, a não ser em situações de urgência. As despesas ficarão a cargo da
família em caso de opção por hospital particular;

- Não há na escola medicações para os alunos, quando necessária a administração de medicamentos, a
família deverá encaminhar ao SOE a receita médica e assinar um documento autorizando o procedimento;
- Quando doente, o aluno não deverá comparecer à escola e a família deverá apresentar atestado médico.
EDUCAÇÃO FÍSICA
- A atividade física é fundamental para o desenvolvimento completo do indivíduo, trabalha aspectos como:
coordenação motora, lateralidade, flexibilidade física, agilidade, força, resistência, respiração, espírito de
equipe, entre outros fatores que contribuem para o desempenho geral.
- Na prática da Educação Física, especialmente das crianças menores, podem acontecer quedas e
machucados, pois ainda estão em busca do equilíbrio e da coordenação motora, é importante que os pais
fiquem tranquilos, pois a escola estará atenta. Em qualquer situação mais grave, a família será
imediatamente comunicada.
- A escola trabalha com aspectos de prevenção para evitar acidentes.
- O aluno somente será dispensado da prática da Educação Física quando apresentar problemas de saúde,
comprovados por atestado médico.
- Os atestados e as justificativas de faltas deverão ser entregues diretamente ao Serviço de Orientação
Educacional;
- Os alunos dispensados das atividades práticas, a fim de obter notas para a aprovação nesta disciplina,
deverão realizar, a cada bimestre, uma pesquisa ou prova escrita, cujo tema e prazo serão determinados
pelo professor e divulgados em sala. As pesquisas deverão ser entregues na data estipulada, do contrário,
será atribuída nota zero nessa disciplina;
- O aluno deverá estar vestido (uniforme) e calçado apropriadamente (tênis) para as aulas;
- As meninas deverão estar com os cabelos presos.
BIBLIOTECA
- Regras de utilização
• As obras disponíveis na biblioteca são destinadas ao uso pessoal de alunos, professores e funcionários.
• A retirada de livros poderá ser feita pelo professor/funcionário ou pelo aluno;
• Somente será permitida a retirada de um livro por vez;
• Para livros infantis, o prazo de devolução é de uma semana, podendo ser prorrogado por 07 dias, caso o
livro não esteja reservado. O prazo de entrega poderá ser alterado se o empréstimo do livro for
supervisionado pelo professor, como parte de atividades propostas em sala;
• Para os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o prazo de devolução é de duas semanas,
também podendo ser prorrogado por mais quinze dias, caso o livro não esteja reservado;
• A responsável pela biblioteca tem o direito de alterar prazos, exigir devolução e vetar a saída de
materiais.
 No caso de perda ou extravio do material emprestado, o usuário deverá fazer a substituição ou
indenização do mesmo;
 O atraso na devolução implicará na multa de R$ 1,00 (um real) por dia para os alunos Ensino Fundamental
II e Ensino Médio. Não serão contados os sábados, domingos e feriados;
 O usuário terá suspenso o direito de um novo empréstimo enquanto houver pendência na devolução do
material.
• Após 10 dias de atraso na devolução, será informado à tesouraria da escola que procederá com a
cobrança ao responsável pelo aluno do valor correspondente ao livro emprestado, para que seja reposto ao
acervo.
AVALIAÇÃO
O Colégio Dom Orione utiliza o sistema de avaliação trimestral, que deve ser coerente aos nossos
objetivos educacionais e entendida como um processo dinâmico, contínuo e estimulador da inteligência
humana. Inclui tanto a avaliação da aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos como a avaliação
permanente do ensino oferecido à eles.
- Educação Infantil e 1° ano do Ensino Fundamental:

Todos os momentos e atividades são acompanhados pelos professores e o resultado dessa
observação é entregue aos responsáveis por meio de um relatório que engloba todos os aspectos
trabalhados.
- Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio:
 Instrumentos de avaliação: Pesquisas, trabalhos individual ou em grupo, provas escritas com
questões objetivas ou discursivas, provas online, participação em sala, realização de tarefas de
casa.
 Os instrumentos citados anteriormente compõem a nota cumulativa que tem o valor 6,0 (seis
vírgula zero) e na sequência ocorre a prova trimestral, que é realizada ao final de cada trimestre
com o valor 4,0 (quatro vírgula zero).
 A soma da nota cumulativa, com a nota da prova trimestral será 10,0 (dez vírgula zero).
Cálculo da média trimestral:

NC (nota cumulativa) 6,0 + PT (prova trimestral) 4,0 = 10,0 (Média trimestral)

- Conforme o regimento escolar, a média mínima a ser atingida pelo aluno para sua promoção é de 6,5 (seis
vírgula cinco).
PROVAS DE SEGUNDA CHAMADA
As provas de segunda chamada deverão ser solicitadas em até 48 horas após o retorno do aluno ao
Colégio, ao custo de R$30,00 (somente em dinheiro) aos alunos que não apresentarem atestado médico,
sempre com justificativa dos responsáveis.
A realização da prova ocorrerá após a análise das requisições, pela Coordenação Pedagógica, e será
realizada quinzenalmente, nas segundas feiras, às 09h para os alunos da tarde e 14h para os alunos da
manhã. As provas de 2ª chamada serão aplicadas pelo Serviço de Orientação Educacional e Coordenação
Pedagógica.
O aluno, que por ventura deixar de comparecer na realização da prova de segunda chamada,
poderá solicitar uma 3ª oportunidade no prazo de 48h após a aplicação da segunda chamada. Porém, para
isso, será necessário fazer novo pedido, mediante pagamento de R$30,00, não sendo válido o atestado
anteriormente apresentado.
RECUPERAÇÃO
- Imediata: Será desenvolvida concomitantemente às atividades regulares para todos os alunos em sala de
aula, tão logo o professor perceba alguma dificuldade por parte dos alunos.
- Paralela: Será obrigatória a todos os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio
que não atingirem a média 6,5 (seis vírgula cinco) no final do trimestre, tendo a oportunidade de rever os
conteúdos não assimilados em sala de aula e realizar uma nova avaliação, sendo opcional para os demais
alunos, mediante inscrição no SOE.
A prova de recuperação paralela ocorre após a prova trimestral ao final de cada trimestre letivo e tem o
valor 10,0 (dez vírgula zero).
ATENÇÃO: Para os alunos do Ensino Fundamental I as provas de recuperação ocorrem no período da
manhã. Para os alunos do Ensino Fundamental II e Médio as provas ocorrem no período da noite.
A média final do trimestre será calculada através da fórmula:
MÉDIA TRIMESTRAL FINAL = MÉDIA TRIMESTRAL x 3 + RECUPERAÇÃO PARALELA x 7 = 6,5
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OBS 1: A média final será a maior média tirada pelo aluno após o cálculo acima.
OBS 2: Não há prova de 2ª chamada da Recuperação Paralela, salvo com apresentação de atestado médico.
OBS 3: NÃO HÁ EXAME FINAL NO TÉRMINO DO ANO LETIVO. Para ser aprovado, o aluno deverá recuperar suas notas ao longo
do ano, a cada trimestre, sendo ofertada ao final do ano letivo a oportunidade de avaliação pelo Conselho de Classe Final.

BRIGADA ESCOLAR
O Colégio Dom Orione tem Brigada Escolar, que tem por objetivo a proteção da vida, colocando
toda a comunidade escolar em segurança nas situações de risco, com a realização de treinamentos dentro
das normas nacionais e internacionais de segurança. Organizar a saída ordeira de todas as pessoas dos
ambientes escolares, educando todos para agirem com prudência e ordem em situações que envolvam
ameaças como: incêndio, desastres naturais, catástrofes ou outras que a equipe responsável pelo plano de
abandono achar necessária.
As ações de simulação ocorrem duas vezes ao ano, no 1º e 2º semestre. Responsável pela Brigada
Escolar: Jairo (inspetor de alunos)
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
O SOE é um departamento diferenciado e de apoio ao processo educacional, destinado ao
atendimento dos alunos, famílias e professores do Colégio Dom Orione. Atua diretamente em assuntos
relacionados ao desenvolvimento dos alunos, destacando o acompanhamento do comportamento,
desempenho escolar, auxílio na busca de hábitos de estudos adequados, na orientação vocacional, entre
outras atividades.
Para os pais, a equipe do SOE é uma segurança de que os seus filhos estão sendo acompanhados.
Para os professores, é um importante aliado no ensino e na formação dos alunos.
Enfim, o SOE é um departamento exclusivo e diferenciado, com uma equipe de especialistas do
Dom Orione, pela estrutura e amplitude de atuação.
 A equipe é composta por Psicólogos, Orientadoras e Inspetores de alunos:
- Lisandra B. Barcia da Silva – Coordenadora do SOE e Pedagoga/Psicóloga Escolar (CRP/PR 8196)
- Luiz Claudio Tófoli – Psicólogo Escolar (CRP/PR17156)
- Katia Borba Cordeiro Affonso - Orientadora Educacional / Pedagoga – (Tarde).
- Fernanda Coradin - Orientadora Educacional / Pedagoga (Manhã) e Inspetora de alunos (Tarde).
- Jairo Veloso - Inspetor de alunos.
O serviço de Psicologia Escolar ocorrerá em nível preventivo e de orientação. Quando houver
necessidade de avaliação psicológica ou acompanhamento clínico, os psicólogos realizarão os devidos
encaminhamentos para especialistas externos, da psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, entre outros.
Dentro do ambiente escolar, não se realizam avaliações clínicas e nem acompanhamento
psicoterapêutico.
A equipe do SOE estará à disposição para atendê-los, exceto próximo aos horários de entrada e
saída, quando se ocupará da organização e acompanhamento dos alunos para o desenvolvimento das
atividades escolares.
Os profissionais se colocam à disposição dos alunos e das famílias para atendê-los em qualquer
situação em que seja necessária uma intervenção ou apoio especializado. Horário de atendimento: 2ª a 6ª
feira das 07h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Para que seja possível atingir os objetivos e prestar um
atendimento diferenciado, contamos com a colaboração para o agendamento prévio, pelo telefone: 36721113.
CLUBE DE MÃES ORIONITAS
O Clube de Mães Orionitas é uma atividade de responsabilidade social do Colégio Dom Orione de
Quatro Barras. Foi criado em 2016, através de um grupo de mães de alunos voluntárias.
Tem como objetivo preparar e confeccionar peças para enxoval de bebês recém nascidos do
Hospital Angelina Caron (Campina Grande do Sul), entre outras ações de caridade e ajuda ao próximo.
O Clube acontece através de encontros nas segundas feiras, sendo uma tarde onde as mães
voluntárias se reúnem nas dependências do Colégio para em grupo preparar os enxovais. O Colégio presta
apoio adquirindo materiais de costura para a preparação das peças e o Clube realiza rifas em datas festivas
a fim de levantar recursos para a aquisição de materiais para trabalho.
Em 2017, o Clube de Mães, adotou a Obra Social Orionita de Moçambique, na África, que atende
crianças com deficiências em situação de abandono, onde no mês de julho encaminhou peças de roupas de

malha (camiseta, cuecas, calcinhas infantis) e em dezembro foi encaminhado brinquedos confeccionados
de crochê chamados de “Amigurumi”.
Para 2018, o objetivo maior do Clube de Mães será prestar apoio às famílias carentes de Quatro
Barras, na confecção de roupas, enxovais de bebê, toalhas de banho, entre outros artigos. Para tal,
contamos com o apoio para doações de tecidos, malhas, linhas diversas entre outros materiais necessários
para a confecção das peças.
Contato para maiores informações: Lisandra B. Barcia da Silva (Coordenadora do Serviço de
Orientação Educacional) – (41) 3672-1113 e email: soedom@brturbo.com.br
Contamos com o apoio da comunidade para continuarmos nossas ações!
DIREÇÃO
- Direção: Pe. Suvenir Miotelli

EQUIPE DE APOIO À DIREÇÃO
- Coordenação Administrativa e Secretária: Lauriani Andreatta Zattoni Pereira
- Coordenação Pedagógica da Ed. Infantil / Integral: Karine Franco Becker
- Coordenação Pedagógica Ens. Fundamental I (Tarde): Cíntia Caroline Xavier
- Coordenação Pedagógica do Ens. Fundamental II e Ens. Médio: Tereza Christina K. Silveira (Pedagoga)
- Coordenação de TI, Marketing e Atividades Extracurriculares: Elaine Cristina dos Santos
- Coordenação do SOE: Lisandra Babireski Barcia da Silva (Psicóloga Escolar)
- SOE: Luiz Claudio Tófoli (Psicólogo Escolar)
- SOE: Katia Borba Cordeiro Affonso (Orientadora Educacional)
- Financeiro: Rosangela Ap. N. Coutinho
- Recursos Humanos: Gislaine Pires

FALE CONOSCO
- Site: www.colegiodomorione.com
- E-mails: Direção: direcaodom@brturbo.com.br
Financeiro/: ipioxii@gmail.com
Recursos Humanos: rhipioxii@gmail.com
Secretaria: secretariadom@brturbo.com.br e dom.orione@brturbo.com.br
Serviço de Orientação Educacional: soedom@brturbo.com.br
Coordenação de TI: informaticadomorione@gmail.com
Coordenação Pedagógica Ens. Fundamental II e Médio: domfund2emedio@gmail.com
Coordenação Pedagógica Ens. Fundamental I: domfundamental1@gmail.com
Coordenação Pedagógica Educação Infantil e Integral: dominfantileintegral@gmail.com

BEM VINDOS À NOSSA ESCOLA!!

“SER ORIONITA É SER MISSIONÁRIO DA VIDA, ANUNCIANDO A BOA NOTÍCIA DA FELICIDADE,
PARA FAZER O BEM A TODA HUMANIDADE...”
(SÃO LUIZ ORIONE)

ENDEREÇO: COLÉGIO DOM ORIONE – RUA PADRE GUSTAVO GIAN PIETRO, 33 – CENTRO – QUATRO
BARRAS/PR - FONE: 41-3672-1113

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
PREPARE SEU FILHO NA ESCOLA E NA VIDA!

COMO AJUDAR SEU FILHO NOS ESTUDOS?
O apoio e o envolvimento de toda a família são fundamentais para o desenvolvimento das crianças e dos
adolescentes. Estabelecer uma rotina de diálogo, ajuda não só nos estudos, como também na vida de uma forma
geral, até mesmo para prevenir situações e conflitos que a criança possa se envolver, como nos casos de bullying.
Fiquem atentos e participem!
VOCÊ SABIA?*
A participação da família faz uma grande diferença no aprendizado da criança! Assim, gostaríamos de compartilhar
algumas dicas simples e práticas para o acompanhamento dos filhos...
1- ELOGIE SEMPRE, mesmo os menores progressos. Saiba enxergar motivos para elogiar seu filho.
2- ESTABELEÇA HÁBITOS DIÁRIOS saudáveis para: alimentação, estudo e lazer. Faça seus filhos cumprí-los com
firmeza e serenidade. Saber dizer “não” também é uma prova de amor.
3- DÊ EXEMPLOS. MOSTRE QUE ESTUDAR É IMPORTANTE E LER, DIVERTIDO. Leia sempre e presenteie seu filho com
gibis, revistas e livros.
4- ENQUANTO SEU FILHO FAZ AS TAREFAS ESCOLARES, APROVEITE PARA LER UM LIVRO ao seu lado. Ele sentirá seu
apoio e participação.
5- ESTIMULE SEU FILHO A PESQUISAR E DESCOBRIR AS RESPOSTAS POR CONTA PRÓPRIA. Se precisar, ofereça dicas
para ajudá-lo na realização da tarefa. Demonstre interesse, mas não faça lições por ele.
6- CRIE UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O ESTUDO. Um local iluminado, ventilado e sem ruídos facilita o
entendimento e a assimilação do conteúdo estudado.
7- RESPEITE O RITMO DE ESTUDO E DE ASSIMILAÇÃO DA MATÉRIA DE SEU FILHO. Não o compare com colegas, outros
filhos e até mesmo com você, relembrando a época em que era estudante. Todos somos diferentes!!
8- CONHEÇA AS DIFICULDADES DE SEU FILHO E PROCURE SOLUÇÕES DEFINITIVAS PARA ELAS. Buscar socorro de
última hora para tirar uma boa nota na prova pode comprometer os estudos no futuro. Prevenir é a melhor
solução!
9- INCENTIVE SEU FILHO A GOSTAR DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA inserindo atividades lúdicas com
números e leitura em seu dia a dia. Por meio de jogos, desafios, enigmas, mapas; ao sair para fazer compras, visitar
livrarias e bibliotecas, por exemplo, ele vai aprender brincando!
10- PARTICIPE DAS ATIVIDADES, REUNIÕES E EVENTOS DA ESCOLA. Conheça a proposta pedagógica e converse com a
equipe da Orientação Educacional e também com os professores. Se for necessário, é importante buscar a ajuda
de um profissional especializado (Psicopedagoga, Psicóloga, Fonoaudióloga, etc...)
11- CAPACIDADE DE CÁLCULO E DE LEITURA SÃO AS BASES PARA UM ESTUDO EFICAZ. Bons conhecimentos em
matemática, língua portuguesa e idiomas garantirão um bom desempenho em todas as outras disciplinas. Quanto
antes seu filho adquirir bons conhecimentos nestas disciplinas, melhor!
*Fonte: Adaptação do Guia para pais do Método Kumon.(Edição 1, maio de 2010)
E mais... Enquanto pais, o estudo é a maior herança que podemos deixar aos nossos filhos, oferecendo um
mundo de oportunidades através dos conhecimentos oferecidos pela escola.

PAIS FIQUEM ATENTOS: BULLYING? O QUE SIGNIFICA?

É quando um ou mais alunos estão agredindo repetidas vezes, sem motivo, outro aluno que está em desvantagem
na situação. O bullying é um problema mundial, ocorrendo em toda e qualquer escola (pública, privada, rural ou
urbana).
OLHO VIVO!!! O bullying é uma atitude REPETIDA de um aluno contra o outro. O bullying só acontece quando
quem o pratica tem mais PODER do que quem sofre. Portanto, se desentender com um colega, de vez em quando,
discutir com um amigo por causa de uma brincadeira, ou deixar de falar com uma amiga por alguns dias, isso não é
bullying.
Trata-se de um problema que se apresenta de forma diferente em cada situação. Para reduzí-lo, é essencial a
cooperação de todos: diretores, professores, funcionários, alunos e pais. Quanto mais cedo o bullying for controlado,
melhor será o resultado em longo prazo.
Enquanto pais, numa situação em que perceber algo em seu(sua) filho(a), que possa caracterizar como bullying,
oriente-o a informar a equipe do SOE sobre qualquer situação desagradável e oriente-o a buscar apoio num adulto.
Conversem sobre o assunto e busquem orientação.
Todas as crianças e adolescentes tem direito de estudar em uma escola onde, além de um bom aprendizado,
possam conviver em um ambiente sadio, onde exista amizade, solidariedade e respeito às características pessoais de
cada um.
Estaremos sempre à disposição para apoiá-los no que for necessário e
estiver ao nosso alcance.
A IMPORTÂNCIA DOS LIMITES E DA DISCIPLINA PARA OS ADOLESCENTES
Lisandra Babireski Barcia da Silva

Vemos nas escolas uma queixa constante dos pais e professores sobre a disciplina e a
falta dela. A indisciplina é um assunto que gera discussões e tem dificultado a convivência
em diversos locais, como em casa e nas escolas, pois acaba criando uma situação
desagradável para todos que precisam dela para atuar.
Muitos pais e professores sentem-se impotentes por não saberem agir em situações
conflitantes, por isso a literatura tem nos apoiado nesse sentido e há vários estudos com
esse tema, se não sabemos agir, temos que buscar recursos de apoio para não ficarmos numa posição de quem não
faz nada ou com sentimentos de impotência.
Muitos adolescentes não respeitam seus professores e isto pode interferir no processo de ensino
aprendizagem. Precisamos verificar o que estamos fazendo de certo e o que estamos fazendo de errado à fim de fazer
ajustes e melhorar a convivência. Nossos jovens precisam perceber e entender que o respeito é a base de qualquer
relação. E, na escola, será mais difícil aprender se não houver um comportamento adequado e de acordo com as
regras pré-estabelecidas pela instituição. O mesmo ocorre em casa, precisamos deixar claro para nossos filhos como
as coisas devem acontecer, para que haja harmonia e paz entre os membros da família.
A disciplina é essencial ao processo educativo e para haver disciplina, é necessária a presença de uma
autoridade saudável, uma pessoa que saiba orientar e saiba se impor, seja por parte da família ou da escola. O que irá
diferenciar o autoritarismo do comportamento autoritário adotado para que a outra pessoa torne-se mais educada ou
disciplinada, é o respeito à auto-estima. Preservando a auto-estima teremos adolescentes saudáveis e felizes, com
motivação e força de vontade para estudar e se tornar um adulto capacitado para enfrentar a vida.
Temos que perceber que a autoridade se faz necessário, pois assim conseguiremos estabelecer regras de
convivência, sendo assim, enquanto adultos, devemos cumprir com o que falamos, além de tomar cuidado com a
maneira como falamos as coisas, devemos agir com coerência e tato, devemos fazer com que nossos filhos assumam
suas responsabilidades. O afeto é uma maneira de estar próximo, mesmo que seja para roubar um beijo, pois eles não
gostam muito que os pais se aproximem (normal na idade), e um dos aspectos mais importantes é saber ouvir e dar
oportunidade para que o adolescente fale, seja tolerante e compreensivo para que ele também aprenda a ser.
Nosso papel enquanto pais e educadores é orientar os adolescentes quanto aos bons hábitos, valores e
comportamento de maneira geral, e, é importante saber diferenciar que filhos precisam de pais para serem educados
e alunos precisam de professores para serem ensinados, mas nada impede que os professores também participem do
processo, uma vez que a escola é uma continuidade do lar, pois os alunos passam uma boa parte do seu tempo nos
bancos escolares e se conseguirmos trabalhar com alegria e bom humor conseguiremos nos aproximar do coração dos
jovens com maior facilidade.
Portanto, somos todos educadores e como educadores não podemos nos esquivar da tarefa de ensinar os
limites necessários para que os jovens se desenvolvam adequadamente e consigam se situar no mundo para se
desenvolver com segurança, equilíbrio e saúde.

